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 1ماده                                                                              

 تذكرات                                                                           

 .کليه واحدهای شهرداری جهت اطلاع و رعايت موارد مرتبط الزامی استابلاغ تعرفه به . 1

تعرفه حاضر و با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی طرح جامع مصوب . وصول عوارض از شهروندان صرفا بر اساس 2

 شد و آيين نامه ای امکان پذير است . 

اين تعرفه را اجرا خواهد  لذا شهرداری فقط مفاد ،ملغی ميگردند 1011سال  تعرفهبا تصويب اين تعرفه، مصوبات . 3

 .کرد

 توسعه، برنامه ششمرعايت قوانين و مقررات جاری کشور مثل قوانين و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، برنامه . 0

و شوراها، آيين نامه  سالانه کشور، ساماندهی مسکن، حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت، قانون شهرداری

 .اجرای تعرفه الزامی است يی نحوه وضع و وصول عوارض، آيين نامه مالی شهرداريها و... در کليه مراحلاجرا

الزامی و شهرداری  واحدهایهمه توسط در اين تعرفه پيش بينی شده  و ممنوعيت های محدوديت ها تشويق ها و. 5

 تعهدآور است . 

 2ماده                                                                              

 مقررات عمومی و تسهیلات تشویقی                                                     

 

خيرين تی و قانون برنامه ششم توسعه افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيس 01ماده  چ( به استناد بند 1

مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمايتی از پرداخت هزينه ای صدور پروانه 

متر مسکونی و  121ساختمانی و عوارض شهرداری معاف می باشند . اين معافيت صرفا برای صدور پروانه ساخت تا 

ضوابط شهرسازی يک بار به شرطی که در مالکيت معلول باشد متر مربع تجاری از کاربری مربوطه و مطابق با  21تا 

 قانون جامع حمايت از معلولان (  9ماده  3) تبصره 

 درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکونی که مالکيت آنها به تعداد واحدهای احداث باشد به ( 2 

 عوارض زيربنا و مازاد تراکم مشمول اين واحدهاشرط ارائه سند مالکيت يا قرارداد واگذاری توسط متقاضيان، 

 .خواهد شد

رعايت مقررات  با مساجد و حسينيه هاساختمان مکانهای آموزشی دولتی ، آسايشگاه معلولان و سالمندان، ( 3

 مذکور، در زمان ها يا استفاده غير از موارد شهرسازی عوارض احداث ندارند. در صورت تبديل اين نوع ساختمان

 .برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد تبديل
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درصد و بالاتر ، آزادگان و خانواده شهدا ) همسر ،  25قانون جامع ايثارگری ، کليه جانبازان  6به استناد ماده  -(0

در متر مربع و بيست متر مربع تجاری  121با زيربنای مفيد تا  برای احداث يک واحد مسکونی فرزندان و والدين (

شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض شهرداری و نوسازی 

احداث مجتمع های مسکونی نيز اعمال و مازاد بر ار با معرفی بنياد معاف می باشند. مفاد اين ماده دربرای يک ب

 و تامين بودجه از طريق سازمان مديريت( )در صورت امضاء موافقت نامهتراکم شامل ايثارگران نخواهد بود . 

 صدور پروانه ساختمانی ،مترمربع( که در تملک مسجد باشد 111)حداکثر تا ( برای احداث يک واحد مسکونی 5

 بصورت رايگان خواهد بود . 

 اقتصادی وای روز عبارت است از آخرين ارزش معاملاتی زمين که ملاك عمل اداره امور  قيمت ) ارزش ( منطقه ( 6

 .ميگردد تعيين و ابلاغ1361قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال  60دارائی هر شهر ميباشد و در اجرای ماده 

 ای گرانترين بر ملک در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قيمت منطقه( 1

 .شد رودی و پنجره ميباشد( بعد از تعريض محاسبه خواهددسترسی شامل در وبر ملک اعم از بر  مشرف به معبر )

 مالکين کليه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( ميباشند بنا به ضرورت( 0

باشند  های ساختمانی بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه

در غير اين صورت مشمول پرداخت عوارض  .مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود

 مازاد خواهد بود . 

 دهنه مورد نظر برای هر مغازه يعنی بر هر مغازه در اين دستورالعمل عبارت است از فاصله بين دو تيغه )عرض( 9

يعنی به  درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن مغازه،( بنابراين چنانچه يک مغازه دارای چند

اضافه بر دهنه  ها از جهات مختلف باشند فقط بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنه

 .مجاز از بزرگ ترين بر مغازه ملاك عمل خواهد بود

     ملاك محاسبه عوارض، دهنه  ،متر باشد 12معبر ديگر  متر و 10اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری  مثال:

 .ای خواهد بود ملک )دهنه طولانی( با مبنای گران ترين ارزش منطقه متری10

 در زمان صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی و ... در کاربری( 11

 عوارضات و ،کاربری درطرح جامع باشدالبته درصورتيکه تغيير دريافت ميشود. مربوطه فقط عوارض پذيره محاسبه و

 (5)پس از تصويب در کميسيون ماده .شد اخذ خواهدنيز ر کاربری يهزينه تغي

 در ساختمانهای مختلط مسکونی، تجاری عوارض زيربنای مساحت مسکونی و تجاری وفق مقررات و ضوابط( 11

 .مربوطه دريافت خواهد شد
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زمين  ای روز ميباشد که عبارت است از آخرين ارزش معاملاتی براساس قيمت منطقه کليه عوارضاتمحاسبه ( 12

 .که ملاك عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر ميباشد

 سرا در زمان احداث و صدور پروانه آن تا عمق  های اداری و تجاری مانند پاساژ، تيمچه، عوارض پذيره مجتمع( 13

 ای بر ملک قيمت منطقه %91متر بر مبنای  25ای بر ملک و مازاد بر عمق  قيمت منطقه %111متر بر مبنای  25

 اختمانی ارزشسمحاسبه خواهد شد. در صورت اعمال تسهيلات اين تبصره مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه 

 .شد مقررات اين ماده اعمال خواهد 6ای گران ترين بر ملک موضوع تبصره  منطقه

 که در طوليره تعلق گرفته و فضای باز مشاعی پذ %51عوارض فضاهای راهرو در پاساژ مجتمع های تجاری ( 10

 نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت می

 .بود

 .ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد منطقهعوارض پذيره واحدهای صنعتی کلاً بر اساس قيمت ( 15

 در محاسبه عوارض پذيره نيم طبقه احداثی در داخل ساختمانهای تجاری صرفاً مساحت نيم طبقه ايجاد شده( 16

 می باشد . ملاك محاسبه 

 اختمانیس صدور پروانه صوزير محترم کشور در خصو 21/0/11 – 30/3/1/10555رعايت بخشنامه شماره ( 11

 .فاقد سند رسمی در شهرهای مشمول الزامی است انکار به املاكوپاي

های مقاومت بسيج به انضمام کتابخانه  ها و پايگاه ها و تکايا و حسينيه احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده( 10

 پروانهها و صدور  های مقاومت بسيج از نظر احداث )بعد از تأييد شدن نقشه ويا موزه در محوطه آنها پايگاه

هايی از اماکن مذکور به عنوان تجاری وخدماتی و... در نظر گرفته شوند  عوارض ندارند. چنانچه قسمت( ساختمانی 

عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين  و پروانه ساختمانی دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت

ام المنفعه وغير دولتی مشابه عوارض صدور پروانه های اعتباری ع های صندوق نحوه پرداخت عوارض ساختمان

 .ها خواهد شد های بانک ساختمان

 ای و ضريب و ارزش منطقه مقياسدر صورت افزايش زيربنای پروانه ساختمانی عوارض اعيانی احداثی جديد با ( 19

 زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول ميشود. 

ظرفيت گنجايش تعداد  ری باشد ولیهچنانکه مساحت پارکينگ احداثی کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه ش * 

خودروها ايراد وارد نشود کسری  خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطی که در جابجايی و گنجايش

 ت شود . ليکن ساير هزينه های قانونی بايد پرداخ، پارکينگ اخذ نخواهدشد

 تأمين پارکينگ کارخانجات و ادارات و ساختمانهای عمومی ديگر با رعايت ضوابط شهرسازی در فضای باز به( 21
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 .صورت سايبان بلامانع است

 ...با تصويب اين تعرفه عوارض , عوارض قبلی و عوارضی تحت هر عنوان از جمله سرقفلی در صدور پروانه و( 21

 .ارض ديگر به جزء اين تعرفه غير قانونی استملغی و دريافت هر گونه عو

تفکيک عرصه را شامل نشوند عوارض و های غير مسکونی به واحدهای متعدد تقسيم شوند  چنانچه ساختمان( 22

 .معادل عوارض پذيره قسمت تقسيم شده خواهد شد آن

 .در تقسيم يک باب مغازه به دو باب، عوارض دو باب مغازه محاسبه و وصول خواهد شد مثال* 

 عوارض زيربنای صنعتی %31های سايبان و مخازن سوخت جايگاههای عرضه مواد نفتی معادل  برای قسمت( 23

فروشگاه و روغن ها ديگر مثل تعويض  محاسبه و دريافت خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعيانی

 .و... با مبنای تجاری تعيين ميشود

 های مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت غرامت به در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی( 20

 .ای عرض معبر بعد از عقب کشی املاك مبنای محاسبه عوارض خواهد بود مالک، ارزش منطقه

 عوارض و بهای خدمات بين شهرداری و مؤدی، مرجع رفع اختلاف کميسيوندر صورت بروز اختلاف در مورد ( 25

 .قانون شهرداری بوده و هرگونه اقدام مغاير، غير قانونی ميباشد 11مقرر در ماده 

و کليه و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضايعات آهن،  قطعات بتنیواحدهای صنعتی و آهن فروشی و ( 26

                  بر قسمتهای مسقف و احداثی از فضای باز به عنوان انبارکالا و باسکول استفادهعلاوه  که کاربری های مشابه

عوارض استفاده به  %31مسقف مشمول عوارض پذيره تجاری بوده و فضاهای باز معادل  های نمايند قسمت می

مشمول دريافت عوارض پذيره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن  عنوان فضای تجاری

، چهار ديواری هايی که فاقد بنا بوده و به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد مابه %11همان محل، 

 شده می باشند . عنوان انبار يا محل فعاليت تجاری مورد استفاده قرار می گيرند نيز مشمول شرايط ذکر 

 31مترمربع مسکونی و  121که مشغول خدمت باشند تا زيربنای  شريفيهبرای کارکنان شاغل در شهرداری ( 21

از پرداخت عوارض و هزينه خدمات ميليون ريال  61مترمربع تجاری برای يکبار در طول خدمت حداکثر تا سقف 

 .افراد شاغل درشرکتهای طرف قرارداد شهرداری نخواهد بودضمناً تسهيلات مشمول  . صدور پروانه معاف می باشند 

 :معافيت مذکور شامل بدهی ناشی از احداث ساختمان برابر شرايط فوق نيز می گردد.1تبصره

در صورتی که توسط ) به استثنای آرای کميسيون ماده صد ( کليه مطالبات و هزينه های خدماتی شهرداری ( 20

آن خودداری نمايد در زمان مراجعه مابقی از پرداخت از آن را واريز و  ذينفع مقداریشهرداری محاسبه و مالک يا 

 برای تقسيط عوارض کل ملک به نسبت روز محاسبه می گردد و مقدار واريز شده از مبلغ کل کسر می گردد . 
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 : چک های برگشتی مشمول اين ماده می باشد .  تبصره

باشد و مالک در  ريال51111111  غمبل111اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کميسيون ماده  : مثال

بقيه بدهی عوارض اعلامی شهرداری خودداری  از عوارض مذکور را پرداخت نمايد و از پرداخت( %21)ريال 11111111مبلغ 1301سال 

مبلغ پرداختی از کل بدهی محاسبه و  نمايد کل عوارض به سال مراجعه  يه بدهی عوارض مراجعهبرای پرداخت بق جارینمايد و در سال 

  کسر خواهد شد .

 آيين نامه اجرايی آن در 12قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی و ماده  0در راستای اجرای ماده ( 29

 مسافرتی و تأسيسات و اماکن گردشگری وصورت احداث تأسيسات ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات 

 اقامتی )نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشی مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأييد سازمان

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه

 .عوارض پذيره صنعتی خواهند بود

 به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصی در راستای افزايش و توسعه مراکز فرهنگی و گردشگری (31

 های ورزشی، ها و مجموعه های فرهنگی، کتابخانه، سينما، مراکز تفريحی و ورزشی از قبيل سالن از قبيل خانه

های چهار ستاره وبيشتر  گردشگری مصوب، هتلمراکز توريستی و اقامتی از قبيل کمپهای گردشگری و مراکز نمونه 

عوارض  کل زيربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ %2در مقابل مجموع زيربناهای احداثی با اشل مربوطه مجوز 

 . مجوز صادر خواهد شد ، ضمناً طی مراحل تصويب و تغيير کاربری از مبادی ذيربط الزامی است

 

با رعايت  قابل وصول غ، توسعه فرهنگ شهرنشينی، از مبلوارض آتشنشانیآموزش و پرورش و عسهم عوارض ( 31

 .ضريب تعديل ماه مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد

با توجه به قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور ( تشويق متقاضيان در پرداخت عوارض )خوش حسابی( 32

های ساخت و اصلاحيه آنها،  نقدی کليه عوارض پروانه ختتشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پردا

پذيره ، مازاد بر تراکم و سطح اشغال اعيانی،( نوسازی يا  های کسب و پيشه، عوارض ابقای اعيانی )زيربنا، پروانه

 .محاسبه و اخذ خواهد شد %15با ضرايب تعديل  هر فصل يک نوبت عوارض سطح شهر

 
 

 زمستان پاییز تابستان بهار
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اين تسهيلات صرفاً مشمول پرداختی های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسهيلات   (1تبصره 

 .نخواهد بود اين ماده

 نخواهد بود .  111اين تسهيلات مشمول جرايم کميسيون ماده   (2تبصره 

               و حريم مصوب شهر مجاز  خدماتی  وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده( 33

 .باشد می

قانون ماليات بر ارزش افزوده اعطاء و تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا  51ماده  3( بر اساس تبصره 30

 وجوه شهرداری ملغی می باشد . 

می باشدليکن درصورت  رايگانو مساحت بنا صرفاً عوارض تعويض سقف با مجوز شهرداری وبدون افزايش ارتفاع ( 35

 دم دريافت مجوز از شهرداری موضوع ساخت و ساز غير مجاز تلقی شده و به کميسيون ماده صد ارجاع خواهد شد . ع

( ، ساخت و  5) حتی در صورت موافقت کميسيون ماده : هرگونه تغيير کاربری بدون اخذ مجوز از شهرداری  1تبصره

 ماده صد ارجاع می شود . ساز بدون پروانه بوده و به کميسيون 

                                                                          

 3ماده                                                                                 

 پروانه ساختماننحوه صدور                                                              

قانون شهرداری و تبصره  55ماده  20و بند  111صدور پروانه ساختمانی و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده 

 :قانون نوسازی به شرح زير خواهد بود 29ماده  2

 0تمديد تا اعتبار پروانه ساختمانی از زمان صدور توسط شهرداری يکسال می باشد و در صورت پرداخت عوارض  -1

 سال حداکثر قابل تمديد می باشد. 

 و شهرداری در صورت ت مالک در شهرداری شروع خواهد شداقدام به دريافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواس -2

 .به متقاضی اعلام خواهد نمود“ مطابقت ضوابط، مجوز تهيه نقشه را کتبا

 و ارائه آن به شهرداری در اسرع وقت اقدام نمايد ومالک موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه  -3

 .عوارض پروانه ساختمانی با ارزش معاملاتی زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد

 .مالک مکلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند -0

نسبت به تجهيزکارگاه و موقت از شهرداری وز های ساختمانی با دريافت مج مالک ميتواند بعد از تأييد نقشه -5
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 .نمايد. اين مجوز دليلی برای شروع عمليات ساختمانی نمی باشد آماده سازی زمين اقدام

 های تفصيلی ساختمانی نبوده و شهرداری با های نظامی، انتظامی و امنيتی نياز به ارائه نقشه برای ساختمان -6

ی ها بر و کف اقدام خواهد نمود. ضمناً کليه دستگاه عرفه، نسبت به تعييندريافت عوارض احداث طبق مفاد اين ت

 .اخذ پروانه احداث از شهرداری ميباشند موظف بهاداری ، نظامی ، انتظامی و آموزشی و غيره  

 .تمديد پروانه ساختمانی برای کليه ساختمانها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود -1

 

 4ماده                                                                               

 موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض                                             

 مترمربع با ورودی از حياط 3سرويس بهداشتی در حياط به مقدار حداکثر  -1

 در حياط با مصالح غير بنايی در صورت تامين در خارج از فضای باز مورد نياز سايبان خودرو -2

 قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غيرثابت و غير بنايی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق -3

 پيش آمدگی در معابر بدون سايبان روی درب منازل و درب حياط  -0

 

 سانتيمتر 25ها حداکثر  پنجرهها و بالای  سايبان درکناره بام -5

 به معبر تجاوز نشده باشد نماسازی ساختمان يا ديوارهای ملک بدون تجديد بنای آنها به شرطی که  -6

 ها بدون تغيير در ابعاد آنها تعميرات جزئی و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره -1

 تغيير در تقسيمات داخلی ساختمان های مسکونی -0

 بدون افزايش مساحت بنا ياچند مغازه به همديگرالحاق دو  -9

 ( نصب پنجره به بالکنهای سه طرف بسته )درصورت عدم الحاق به زيربنا مفيد -11

 احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه -11

 ه،استفاده ادارات، سازمانها، شرکتها و... از اعيانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودك، کتابخان -12

 واحد آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشی و.... فقط برای کارکنان خود

 تبديل قسمتی از اعيانی به پارکينگ و ايجاد پارکينگ در اعيانی و نصب درب پارکينگ از ضلع مجاز ايجاد -13

 مطابق طرح توسعه شهری، در 

 بالای پله به عنوان انباری تاقکاستفاده از زير پله يا ا -10
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 احداث ساختمانهای موقت پروژهای عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و يا -15

 مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت

 .چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايدمذکور نسبت به بر

 ا استخر يا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه و حياط خوداحداث حوض ي -16

 اجرای عقب کشی در املاك مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری -11

 تعبيه و جابجايی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری -10

رابطه با در  5به کميسيون ماده  يا افزايش تراکم و غيره  شهرداری بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير کاربری: 1تبصره 

و مالک موظف است به محض موافقت مصوب تضمين کافی از متقاضی دريافت نمايد مطابق تعرفه ،  مطالبات مربوطه

بديهی است عدم اخذ تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه های مربوطه را نقدا پرداخت نمايد  5کميسيون ماده 

 .تغيير کاربری نخواهد بوداز  ارزش افزوده ناشی هزينه يا عوارض

 ريال می باشد. 5,111,111مبلغ  5هزينه ارسال پرونده به کميسيون ماده 

 و تعديل عوارض صدور پروانه %51طرح تشويقی بازآفرينی محلات فرسوده و قديمی مشخص شده 

 تعديل عوارض صدور پروانه %25طرح تشويقی تجميع سازه های فرسوده محلات زير حد نصاب 

 به شرط تائيديه و طی مراحل قانونی

 5ماده                                                                             

 عوارض صدور پروانه ساختمان                                                        

 : 1421( سال  1221)الف( مسکونی

 

  نوع عوارض

 مساحت
  1011سال  مقدار عوارض 1011سال  عوارضمقدار 

 

 

 پذیره مسکونی

 

 3تبصره 3تبصره متر و بالاتر 12معابر  متر 12معابر کمتر از  متر و بالاتر 12معابر  متر 12معابر کمتر از 

 p P 2 p6/2 2/6 p 11 p 11 p 2 متر مربع 111تا 

 P 1/6 P 2/6 p P 2/2 11 p 8 p 2 متر مربع 211تا  111

 P 1/6 P 2 p 2 p 7 p 7 p 1/6 متر مربع 311تا  211

 P 1/6 P 2 p 2 p 7 p 7 p 1/6 و بالاتر 311

 p 11/2 p 13/2 p 13/2 p 04 p 01 p 11/2 متر مربع 111تا  هکتاری03اراضی 
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سازمان اقتصادی 

 کوثر

 نیروی انتظامی

 p 2/2 p 13/2 p 11/2 p 08 p 02 p 11/2 متر مربع 211تا  111

 p 2/2 p 12/0 p 11/2 p 04 p 02 p 2/6 متر مربع 311تا  211

 p 2/2 p 12/0 p 11/2 p 04 p 02 p 2/6 و بالاتر 311
 هکتاری4اراضی 

 )صنفی و خدماتی(
 14/3 p  12/8 p  71 p 71 p 

 

  : 1421( سال 1222) ب ( تجاری

  نوع عوارض

 مساحت
 1011سال  مقدار عوارض 1011سال  مقدار عوارض

 

 

 

 پذیره تجاری 

 ) یک دهنه (

 

معابر کمتر از 

 متر 12

متر  12معابر 

 و بالاتر

معابر کمتر 

 متر 12از 

متر و  12معابر 

 بالاتر

 12معابر کمتر از 

 3تبصره متر

متر و  12معابر 

 3تبصره بالاتر

خیابان ولیعصر تا میدان 

 امام خمینی 

- 3/3 p - P 2/0 - 14 p 

 p - P 7/4 - 21 p 0/0 - بلوار امام علی )ع( 

 p - P 6/0 - 17 p 3/3 - خیابان چمران 

 p - P 8/3 - 10 p 2/2 - خیابان بقیه الله

 p - P 8/3 - 10 p 2/2 - خیابان صنعتگران 

 p 2/2 p 2/8 P  2/8 P 11 p 11 p 2/2 سایر

 P 2/2 p 2/8 P 2/8 P 11 p 11 p 2/2 عوارض تعرفه تجاری زیرزمین 

 P 1/1 p 1/0 P 1/0 P 6 p 6 p 1/1 انباری 

 P 1/1 p 1/0 P 1/0 P 6 p 6 p 1/1 نیم طبقه 

 p 2/2 p 2/8 p 2/8 p 11 p 11 p 2/2 زیرزمین

 p 2/2 p P 8/3 P 8/3 10 p 10 p 2/2 عوارض پذیره تجاری در اول

 p 2/2 p 2/8 p 2/8 p 11 p 11 p 2/2 عوارض پذیره تجاری در دوم

 p 2/2 p 2/8 p 2/8 p 11 p 11 p 2/2 پذیره تجاری در سوم به بالاعوارض 

 هکتاری03اراضی 

 
- - 13/2 p 11/2 p 04 p 02 p 

 هکتاری03اراضی 

 سازمان اقتصادی کوثر

 نیروی انتظامی

- - 
 

13/2 p 11/2 p 04 p 02 p 

 هکتاری4اراضی 

 )صنفی و خدماتی(
- -  12/8 p - 71 p 

 هکتاری 4اراضی 

 )تعاونی بیدستان(
- - 13/2 p 11/2 p 04 p 02 p 

 توضیح : منظور از دهنه تجاری تعداد واحدهای تجاری مستقل است .   

جداول محاسبه  pقانون مالیاتهای مستقیم بر قیمت منطقه ای تاثیر گذار باشد ضرایب  60ماده  3در صورتی که اعمال تبصره تبصره:

 انجام می گردد . 3عوارض با جدول تبصره 
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 3تبصره  1011عوارض  1011سال  مقدار عوارض 1011سال  مقدار عوارض شرح درآمد کد درآمد

 دهنه به بالا  2عوارض پذیره تجاری  1212

 P(N+11) 1302 P(N+11) P(N+11) 4/1 1331 عوارض پذیره تجاری در همکف 

P(N+11) 1.26 P(N+11)  1/1 1.21 تجاری در زیرزمینعوارض پذیره   P(N+11) 

P(N+11) 1.26 P(N+11)  1/1 1.21 عوارض پذیره تجاری در اول  P(N+11) 

P(N+11) 1.20 P(N+11)  1321 1.21 عوارض پذیره تجاری در دوم  P(N+11) 

P(N+11) 1.12 P(N+11)  1361 1.11 عوارض پذیره تجاری در سوم به بالا  P(N+11) 

 P(N+11)  1.12 P(N+11)  1361 P(N+11) 1.11 عوارض پذیره تجاری در نیم طبقه 

 هکتاری03اراضی  

 
- 1371 p(N+11)  4/2 P(N+11) 

 هکتاری03اراضی  

 سازمان اقتصادی کوثر

 نیروی انتظامی

 1371 p(N+11)  4/2 P(N+11) 

 هکتاری4اراضی  

 )صنفی و خدماتی(
 1371 p(N+11)  4/2 P(N+11) 

 هکتاری 4اراضی  

 )تعاونی بیدستان(
 1371 p(N+11)  4/2 P(N+11) 

دهنه به بالا 2عوارض پذیره اداری و سایر    

 p 3 عوارض پذیره اداری و سایر در همکف 

 

 

3/3 p 

 

51 p 

عوارض پذیره اداری و سایر در  

 زیرزمین

3 p 3/3 p 51 p 

 p 3/3 p 51 p 3 عوارض پذیره اداری و سایر دراول 

 p 2/2 p 51 p 2 عوارض پذیره اداری و سایر دردوم 

عوارض پذیره اداری و سایر درسوم به  

 بالا

2 p 2/2 p 51 p 
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 p 5/3 p 1 p 5 عوارض پذیره اداری و سایر درانباری 

عوارض پذیره اداری و سایر درنیم  

 طبقه

5 p 5/3 p 1 p 

متر( 3،21ارتفاع آنها بيش از ارتفاع مجاز طرح توسعه شهری ) درساختمان های دوبلکس مسکونی که  :1تبصره  

 . متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد 6باشد مازاد برآن حداکثر تا 

 .توضيح اينکه: هر واحد دوبلکس يک واحد تلقی و مشمول ضوابط يک واحد خواهد بود

              قانون شهرداری به محل های تعيين 55ماده  21ی موضوع بند در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهر :2تبصره 

مطابق ضوابط و تعرفه ، هزينه تغيير کاربری مشمول  % 11  کليه عوارض پروانه ساختمانی و %51 هرداری،ششده 

 .خواهد شدول وص

 مسافرخانه هاعوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور مجوز برای هتل ها و اماکن گردشگری و 

 نحوه وصول محاسبه شرح درآمد کد درآمد
 عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز هتل 1212

 

42 p 

 p 42 های تجاری خارج از ساختمان اصلی هتلفضا 1212
 

و صرف هزینه و ارائه خدمات، با توجه به اینکه ملکهای موجود قبل از تاسیس شهرداری با عنایت به خدمات ارائه شده در زمان دهیاری تبصره: 

                                               بهای خدمات برای یک بار در طول عمر ساختمان دریافت می گردد.   4بر اساس جدول ماده 

 6ماده                                                                           

 تجدید پروانه ساختمان                                                            

شهرداری  ،( ساختمان شروع نشده باشددوم تا پنجمدر صورتی که در مهلت پروانه )اعتبار اوليه و تمديدهای الف ( 

بر اساس پروانه جديد اقدام به ست ا موظفمالک  تغييرات را در پروانه اعمال نموده و با درخواست مالک مکلف است 

 . ساخت و ساز نمايد 

ب( در صورتی که عمليات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه ) اعتبار اوليه و تمديدهای اول تا چهارم ( به اتمام 

سال اقدام نمايد . لازم به  2نرسد شهرداری می تواند با دريافت عوارض صدور پروانه نسبت به تجديد پروانه به مدت 

 سبه می گردد . ذکر است عوارض صدور پروانه تجديد به شرح ذيل محا

 = عوارض تجدید پروانه به روز عوارض صدور پروانه –عوارض دریافت بابت پروانه اولیه بدون در نظر گرفتن تمدید های اول تا چهارم 
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 7ماده                                                                                                 

  مقاوم سازی ساختمان های فرسودهتسهیلات                                                        

 باايمنی و بهداشتی  ، با رعايت اصول فنی موجود های  ساختمان) تخريب و نوسازی مجدد ( به منظور مقاوم سازی 

 تعرفه مصوب صورت خواهد گرفت .  %51 صدور پروانه ساختمانها باطرح جامع  ضوابط شهرسازی آخرينرعايت 

 می باشد.تسهيلات اين ماده صرفاً شامل عوارض پذيره و زيربنا : 1تبصره

 : تسهيلات اين ماده صرفا مشمول کاربری مسکونی می باشد و ساير کاربريها را در بر نمی گيرد.2تبصره

 

 8ماده                                                                         

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی                                               

 مفقودی و سرقت و زمانصدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تأييد مراجع ذی صلاح از جمله نيروی انتظامی در 

ع حادثه با دريافت کارمزد به شرح آتش سوزی و ساير حوادث غير مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقو

 .بود زيرمقدورخواهد

 .صدور پروانه المثنی دريافت خواهد شد ريال به عنوان کارمزد11,111برای هر مترمربع زير بنا مبلغ 

 9ماده                                                                              

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان                                                    

 و هزینه حفاری و هزینه استفاده ازخدمات شهری                                         

 طابق تعرفه بههزينه خدمات شهرداری مر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر پروانه ساختمانی در شرايط زيالف ( 

 :مؤدی مسترد خواهد شد

 .پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده باشد -1

بعد از صدور پروانه منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را ماه  6تا چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و يا  -2

 عوارض دريافت شده  %15با کسر  .درخواست نمايد

 بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهری )ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و(.... که موجب انصرافتوقف احداث  -3

 مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأييد موضوع توسط مراجع ذی صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتی

 عوارض دريافت شده %15با کسر  .مسترد ميشود
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 عوارض متعلقه به عنوان هزينه شهرداری، %11روانه ساختمانی با کسر منصرفين ازدريافت پعوارض  -0

 .مسترد خواهد شد

 مسترد خواهد شد .  به حساب شهرداری بدون کسر کارمزد صاشتباه واريزی اشخا -5

 .مزد مسترد خواهد شدکار  %11گواهی حفاری در صورت انصراف مالک از حفاری با کسر ب( 

 .مطالبات شهرداری به صورت واريز نقدی يا چک رديف های اين ماده خواهد بوداين استرداد مشمول کل ج( 

 

 12ماده                                                                                 

 عوارض احداث دیوار                                                                   

 ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت تقاضایعوارض احداث 

 محدوده حريم شهر وحوزه استحفاظی و فقط در کاربريهای عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک در احداث ديوار

 داشته باشند نيز اين عوارض صرفاً درخواست حصارکشی و يا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را

 .دريافت خواهد شد

 سانتی متر با 01احداث ديوار درکاربريهای عمومی و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع 

مصالح بنايی و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعيت باغ و مزروعی زمين مقدور 

 ضمنا دريافت مجوز امور اراضی لازم و ضروری می باشد .  .بود خواهد

هيچگونه مجوزی در جهت  و صدور مجوز حصارکشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی :1تبصره 

 .بايست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قيد شود محسوب نشده و مراتب می احداث بنا

داوطلبانه و رايگان نسبت به عقب کشی ديوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام  مالکين املاکی که: 2تبصره 

 .اين عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دريافت نخواهد کرد مشمول ،نمايند

          ساکنين محل  نارضايتی املاك و فاقد حصار موجبات اعتراض و احداث ديوار به املاك داخل محدوده و: 3تبصره

راسا اقدام به حصار کشی  قانون شهرداريها 111با استناد ماده  در غير اينصورت شهرداری .می باشد الزامیمی گردد 

 درصد سالانه20اگر يک سال سپری گردد  در همان سال و درصد هزينه کرد از مالک21با اخذ هزينه کرد به علاوه 

 .شد درصد سال اول ( بعنوان جريمه اخذ خواهد21)بغير از 

به رداری می تواند در صورت عدم توجه مالکين به اخطاريه ها مبنی بر حصارکشی املاك فاقد حصار را شه :0تبصره 
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 .کاربريهای عمومی نظير پارکينگ و ... استفاده نمايدعنوان 

 .باشد می 1Pعوارض هر متر طول احداث ديوار * 

با رعايت سيما و منظر  چهارديواری معاف می باشند .تبصره: زمينهای فاقد سند ثبتی در صورت اخذ سند از عوارض 

 هزينه کرد دريافت می گردد.+  %21شهری در غير اينصورت شهرداری اقدام و با هزينه بالاسری 

 11ماده 

 عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال       

 

 تراکم پايه و مجاز با رعايت منطقه بندی طرح جامع شهری به شرح ذيل است : 

 محسوب می گردد . پايه طبقه بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات طرح جامع جزو تراکم  تراکم پايه : تا دو -1

و تراکم مجاز : مازاد بر دوطبقه بر روی پيلوت ) تا سقف تراکم پيش نهادی طرح جامع تراکم مجاز بوده (  -2

 مالک موظف به خريد آن تحت عنوان مازاد بر تراکم می باشد . 

 به عنوان مازاد بر تراکم محاسبه می گردد . تراکم اعطائی  5در صورت موافقت کميسيون ماده 

 زاد بر تراکم می شوند عبارتند از :مواردی که مشمول ما -3

الف : در صورت احداث زيرزمين مازاد بر سطح اشغال طبقه همکف مقدار مازاد بصورت مازاد بر تراکم 

 محاسبه خواهد شد . 

به صورت مازاد بر تراکم ، طول ملک  %61ب : افزايش بنا در طبقات همکف ، اول ، دوم و ... که بيش از 

 محاسبه خواهد شد . 

 پ : پيش آمدگی به سمت خيابان به عنوان مازاد بر تراکم محاسبه می گردد . 

حذف پاسيو به هر دليل و در صورت ابقاء توسط کميسيون ماده صد بصورت بنای مازاد بر ت : کسر و يا 

 می گردد . نتراکم محسوب 

      مازاد تراکم محاسبهعنوان ث : در صورت حذف فضای پارکينگ و استفاده برای کاربری های ديگر به 

 .  می گردد 

 .عوارض زيربنا علاوه بر عوارض مازاد تراکم اين ماده ميباشد:  1تبصره 

 محاسبه خواهد شد2در کاربريهای تجاری عوارض اين ماده با ضريب :  2تبصره 
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 12ماده                                                              

 ( 1225)عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی                       

           از بابت ارزش افزوده ايجادی ناشی از پيش آمدگی ساختمان به شکل بالکن و تراس اعم از روباز يا روپوشيده 

زيربنای مفيد در معابر عمومی که تحت مالکيت شهرداری بوده مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلی وساير  و يا

             عوارض زير تعيين و اخذ ، ضوابط جاری و در صورت عدم تخريب درختان يا فضای سبز به ازای هر مترمربع 

 .شد خواهد

به منظور استفاده سايبان احداث شود مشمول اين عوارض  پيش آمدگی سقف آخرين طبقه ساختمان که: 1تبصره 

 .نخواهد بود

 1011پیشنهاد سال  شرح درآمد کد درآمد

 همکف مسکونیعوارض مازاد بر سطح اشتغال مجاز در طبقه  1213

اداری  –و تجاری   

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه 21%

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه %21 و تجاری ) همکف ( عوارض مازاد تراکم  1210

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه %21 عوارض مازاد تراکم مسکونی  

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه %21 اول در طبقه مسکونی عوارض مازاد تراکم  

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه %21 اداری -تجاری طبقاتعوارض مازاد تراکم در  

عوارض مازاد تراکم ورزشی و تفریحی ، فرهنگی و هنری و  

 آموزشی ، بهداشتی و درمانی طبقه اول 

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه 21%

رزشی و تفریحی ، فرهنگی و هنری و عوارض مازاد تراکم و 

 آموزشی ، بهداشتی و درمانی طبقه دوم و به بالا

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه 21%

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه %21 عوارض مازاد تراکم صنعتی طبقه همکف و طبقه اول  

 نسبت به مبلغ صدور پروانهافزایش  %21 عوارض مازاد تراکم صنعتی طبقه دوم و به بالا  

عوارض مازاد تراکم مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندان  

پزشکی بینایی سنجی ، رادیولوژیست ، سونوگرافی و 

 داروخانه ها و حرف وابسته طبقه همکف و اول 

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه 21%

عوارض مازاد تراکم مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندان  

کی بینایی سنجی ، رادیولوژیست ، سونوگرافی و پزش

 داروخانه ها و حرف وابسته طبقه دوم و به بالا

 افزایش نسبت به مبلغ صدور پروانه 21%
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 .ها خواهد بود اين عوارض علاوه بر عوارض زير بنای احداثی: 2تبصره 

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کميسيون  چنانچه پيش: 3تبصره 

 .بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شدآمدگی  وصول عوارض پيش ماده صد

 
 

                

 13ماده 

 عوارض ابقاء  

 122های مازاد بر پروانه و بدون پروانه ابقاء شده توسط كمیسیون ماده  شامل كلیه اعیانی)

 ( واقع در محدوده و حریمقانون شهرداری 

 .ابقاء شوند 111که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کميسيون ماده  بناهايی

 .مطابق تعرفه عوارض محلی اقدام خواهد شد

 . اين بند شامل باغات نيز بوده و به هرگونه اعيانی واقع در محدوده و حريم شهر مشمول خواهد شد   :1تبصره

عوارض ابقای اعيانی در زمان مراجعه متقاضی برای واريز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب   :2تبصره 

 .اخذ خواهد شد محاسبه و

 

 14ماده                                                                          

 نحوه بهره برداری از معبر                                                           

بعد از ريختن مصالح و  صالح در معابر را ندارند و ملزم هستندم) انباشته کردن ( مالکين يا سازندگان حق دپوی 

آنها اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت ، عوارض مقرر در اين ماده از آنها اخذ  ها نسبت به جمع آوری نخاله

 1011سال پیشنهاد  1011سال  شرح درآمد کد درآمد

 6/2اعیانی *قیمت منطقه ای * 2اعیانی *قیمت منطقه ای * عوارض بر بالکن روباز مسکونی  1214

 4اعیانی *قیمت منطقه ای * 0* اعیانی *قیمت منطقه ای عوارض بر بالکن دو طرف بسته مسکونی 

 4اعیانی *قیمت منطقه ای * 0اعیانی *قیمت منطقه ای * عوارض بر بالکن سه طرف بسته مسکونی 

 0اعیانی *قیمت منطقه ای * 3اعیانی *قیمت منطقه ای * عوارض بر بالکن اداری و صنعتی  

 0اعیانی *قیمت منطقه ای * 3*اعیانی *قیمت منطقه ای  عوارض بر بالکن تجاری ) نیم طبقه (  

 0اعیانی *قیمت منطقه ای * 0اعیانی *قیمت منطقه ای * عوارض بر بالکن ورزشی و تفریحی و سایر  



 
 

17 
 مصطفی غفوری                                                                                                                                          محمد حسن علویری                      سید  تقی فلاح امینی                                                                                                                                    

 شهرستان البرز فرمانداری   سرپرست                                                                                                                     شریفیه            شهر رئیس شورای اسلامی                                                         شریفیه                                                    شهردار                              

 .شدخواهد 

 چنانچه برای مالکين ساختمانهای احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمنی

عرض معابر شهر برای دپوی مصالح استفاده نمايند و يا برای محافظت عابرين  3/1 شهروندان بخواهند حداکثر از

معابر را اشغال کنند يا چنانچه شرکت های دولتی و به احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلی که قسمتی از  نسبت

حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح يا تجهيز کارگاه برای احداث  صاشخا ساير

توسعه و واگذاری انشعابات و ... استفاده نمايند با پرداخت عوارض ماهانه و با رعايت موارد زير مجوز  ساختمان يا

 .اهد شدصادر خو

استفاده  عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعيين و طول معبر قابل -1

 .حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته خواهد شد

 .که پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعيين خواهد شد اراضی -2

 يم هشدار دهنده و ايمنی همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و تردد کنندگان به عهده مالک يانصب علا -3

            هشداردهنده علايم پيمانکار بوده و در صورت قصور مالک يا پيمانکار، عواقب ناشی ازعدم رعايت موارد ايمنی و

 .به عهده مالک يا پيمانکار خواهد شد

 . ماده به عهده واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بودنظارت بر اجرای اين  -0

مجوز  مجوز نصب پل برای هر پلاك غير مجتمع يک مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداری در موارد فاقد -5

رأساً نسبت  آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی مالکين نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع

 .ی پل اقدام خواهد نمودآور به جمع

 .بديهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غير قانونی می باشد * 

سال زمان اعتبار پروانه که در زمان مراجعه برای اخذ پروانه ساخت و  عوارض بهره برداری از معبر برای سـه* 

 .هرگونه مجوز محاسبه و دريافت خواهد شد

 عرض معبر  x 3/1کل زير بنای احداثی  x 51%= ارزش منطقه ای برای وجوه مصالح عوارض بهره برداری از معبر 

 

  متر خواهد بود . 5حداکثر عرض گذر قابل محاسبه  : 1تبصره

در صورت تخريب معابر موقع استفاده از معابر هزينه ترميم طبق محاسبه واحد عمران و خدمات شهری  :2 تبصره

 . شد اخذ خواهد
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متر است  5/1تعبيه پل به منظور استفاده شخصی و يا مقابل واحدهای تجاری که عرض پياده رو بيش از :  3تبصره 

 بر عهده مالک می باشد . 

                                            

 15ماده 

 واحدهای بیشترعوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به          

دهنه و بيشتر  2( طبق فرمول پذيره تجاری متری  21واحد تجاری  3متری به 61مثال ) تبديل يک واحد تجاری 

 محاسبه و دريافت می شود.در همکف 

 16ماده 

 (2122) ارزش افزوده ناشی از حذف پاركینگ و تبدیل آن به سایر كاربری ها

 دارای پروانه به استفاده غير پارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون مادههای  در صورت تبديل پارکينگ ساختمان

 اگر رای به ابقای تخلف مذکور داده شود ضمن اجرای رأی کميسيون و اخذ جرايم صادره آن، رسيدگی و 111

مساحت هر به ساير کاربری ها به ازای هر متر مربع ) تبديل استفاده پارکينگ  ازعوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی 

 ( حذف يا تبديل تعيين می شود . متر مربع می باشد  25پارکينگ 

 

 متر و بالاتر 12معابر  متر 12معابر کمتر از  

 4p P8 تبدیل پارکینگ به مسکونی

   4p P21 تبدیل پارکینگ به تجاری و سایر کاربری ها

 17ماده 

 (112213)پاركینگ جبران كمبود درآمد ناشی از 

            در صورت احداث ساختمان بدون تامين پارکينگ مورد نياز ) احداث بنا مازاد بر پروانه يا بدون پروانه ( علاوه

 بر شمول مقررات کميسيون ماده صد ، عوارض زير را نيز بايد پرداخت نمايند : 

1311براساس اعلام وزارت محترم کشور در سال نگيپارک نيعدم تام یبرا يیاستثنا طيشرا  

 - رو ليبه محل اتومب یقرار گرفته و دسترس شتريو ب ريالس عيسر یها ابانيساختمان در بر خ1  

باشد نداشته . 

 - واقع شده و شتريمتر و ب21به عرض  یها ابانيتقاطع خ یمتر کصديساختمان در فاصله 2  
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رو نداشته باشد ليبه محل اتومب یدسترس . 

 - مستلزم قطع درختان کهن باشد و نگيقرار گرفته باشد که ورود به پارک یساختمان در محل3  

دهد یاجازه قطع آنها را نم یشهردار . 

 - ليقرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومب یيساختمان در بر کوچه ها0  

.نباشد  

- یدر آن از نظر فن نگياحداث پارک اديز بيقرار گرفته باشد که بعلت ش یساختمان در معبر5  

نباشد مقدور . 

 - نامناسب بودن ابعاد ايباشد)کوچک بودن مساحت و  یطور نيوضع و فرم زم کهيدر صورت6  

 مقدور نباشد نگي( احداث پارکنيزم

 متر و بیشتر 12معابر  متر 12معابر کمتر از  

 2P X 24 334P X 24 مسکونی () جبران کمبود پارکینگ 

 234P X 24 034P X 24 ) تجاری (جبران کمبود پارکینگ 

 234P X 24 334P X 24 (سایر )جبران کمبود پارکینگ 

                                                              

 18ماده                                                                      

 ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهریعوارض ارزش افزوده                       

صورتی که شهرداری هزينه های تملک زمين بر معبر را ا تعريض خيابان يا کوچه موجود ) دردر اثر اجرای خيابان ي

افزوده برای اراضی پشت جبهه مطابق اين تعرفه پرداخت کرده و يا زمين معوض داده باشد(  به لحاظ ايجاد ارزش 

 .عوارض حق مشرفيت دريافت خواهد شد

 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهریفرمول محاسبه 

 واحد تعرفه عوارض ام معبرن ردیف

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P  15 بر بلوار امام علی 1

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P  15 خيابان وليعصربر  2

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 10 بر خيابان امام 3

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 12 بر خيابان چمران 0

 مربع اعيان مشرف به معبر تملک شدهبه ازاء هر متر  P 11 بر خيابان بقيه اله 5
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 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان بفيه اله شرقی 6

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان بقيه اله غربی 1

 تملک شدهبه ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر  P 0 بر خيابان لاله زار 0

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان طالقانی 9

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان شهداء 11

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان مهاجرانی 11

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان صنعتگران 12

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 متر به بالا12داخل کوچه  13

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 6 متر به پايين 12داخل کوچه  10

 s × k.p                  = ارزش افزوده مشرفیت                 به تعرفه بالا اضافه می گردد. p 0در صورت وقوع ملک در بر چهارراه ها و تقاطع ها 

 فرمول محاسبه ارزش افزوده حاصل از تعریض و ایجاد معبر

 

 

  

 

  = s                  يا باقی مانده ملک پس از اجرای طرح مساحت اعيان مشرف به معبر تملک شده 

 = k                  ضريب ارزش منطقه ای 

   = p                  ارزش منطقه ای مصوب سال اجرای طرح 

املاك اند حق ايجاد درب به اين  تا زمانيکه مالکين همجوار چنين املاك عمومی از شهرداری اجازه نگرفته :1بصرهت

مگر اينکه حق ارتفاق داشته باشند که  ، هر چند که قسمتی از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد ندارند را

 .پرداخت حق مشرفيت خواهند بود مستلزم

 که در اثر اجرای طرحهای احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و مالکين کليه اراضی و املاکی  :2تبصره

 ها در برگذر احداثی يا اصلاحی و يا تعريضی و يا در توسعه واقع ميشوند در صورت پرداخت عوارض حقچهارراه 

 مشرفيت، ميتوانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند. و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت

             انتقال، اصلاح سند، پايان کار ساختمان در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری،اجرای طرح، نقل و

 .تفکيک محاسبه و وصول خواهد شد يا

 p   *31%عرصه*            مسکونی

 p   *01%عرصه* تجاری
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برای املاکی که قسمتی از آنها در مسير تعريض قرار ميگيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق برای  :3تبصره -

ی روز، محاسبه و اخذ يا تهاتری ا بعد از اجرای طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه خريد يا

ارزش واگذاری مالک و مطالبات شهرداری به صورت ريز برآورد ريالی شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد  )يعنی

 .شد

قانون  19چنانچه در اجرای ماده  ،اراضی که دراجرای طرح تعريض به مالکيت شهرداری درمی آيند   : 0 تبصره -

             %11همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده، حق مشرفيت املاك مجاور  نوسازی به املاك

 .خواهد شد عوارض اين ماده دريافت

-  

که در بر معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار )پشت جبهه و يا برهای آن( خريداری و به  چنانچه ملکی  -

 .عوارض اين ماده دريافت خواهد شد %11خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها  ملک

-  

ا ح ق در مواردی که تعريض کوچه ها و پياده رو ها در اجرای طرح های  20/12/1391-5121/1به موجب نظريه 

مصوب قانونی و به واسطه تملک اراضی شهرداری واقع نشده بلکه در اثر احداث بنا و عقب نشينی مالک طبق ضوابط 

شهرداری تکليفی به پرداخت قيمت آن از ملک مالک که پس از ساخت بنا عقب  ، دشهرسازی صورت گرفته باش

 نشينی کرده است ندارد 

محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از : 4تبصره . 

 .خواهد شدساخت، گواهی معامله، گواهی حفاری و... دريافت  جمله پروانه

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  05پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پايانکار ساختمانی منوط به اجرای ماده : 6تبصره 

 .شهرداری می باشد املاك

: کليه املاك واقع در معابر شهر که با خريد و يا با تملک به مالکيت شهرداری در می آيند شهرداری حق 7تبصره 

به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون تصرف و احداث ديوار 

 .مجوز شهرداری را ندارد
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 19ماده 

 ( 112429) حق انتفاع از بهره برداری موقت     

 

مغاير با کاربری مصوب نقشه در طرح جامع شهر مشمول اين   ,داير نمودن هر گونه فعاليت اقتصادی و کسب و کار

 تعرفه می گردد.
 

 1011سال   شرح عوارض ردیف درآمدی

 

 

 

111012 

 

 

 از بهره برداری تجاری حق انتفاع

 

 

 131113111برجاده اصلی 

 7413111چمران ، ولی عصر باغ اربابی 

 6413111شهید بهشتی ، بقیه اله ، صنعتگران 

  4113111امام ، دستغیب 

 0113111مهاجرانی ، میرزای شیرازی 

 3113111سایر معابر 

 از بهره برداری مسکونی حق انتفاع

 

احت زیر تغییر کاربری اراضی با سایر کاربری ها به مسکونی : به مس

ریال  2113111 متر ، هر متر مربع 1111  

 یال1413111متر ، هر متر مربع  1111به مساحت بالای 

 سایر کاربریهااز بهره برداری  حق انتفاع

 

8113111برجاده اصلی   

6413111باغ اربابی . چمران . ولی عصر   

4113111شهید بهشتی ، بقیه اله ، صنعتگران   

0113111امام ، دستغیب   

3113111مهاجرانی ، میرزای شیرازی   

2113111سایر معابر   

 

 

 

 22ماده                                                                       

 كارشناسی املاک بازدید و  هزینه                                               
 مبلغ هزینه شرح

 ریال 8113111 ) دارای اعیانی و یا فاقد اعیانی ( :املاك، مستغلات، مستحدثات

                                                                             

 21ماده                                                                              

 (1427)بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی عوارض                                      

 قانون شوراها شهردای مکلف است ضوابط 11ماده  25قانون شهرداری و بند  92و ماده  55ماده  21در اجرای بند 

 . که با رعايت بندهای زير اقدام خواهد شد تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد.
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 : محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها و بنر

 ها و ساير علائم و تابلوها بر تيرهای برق، پايه های علائم و چراغهای راهنمايی و رانندگی، درختان، صخرهنصب  -1

 .عناصر طبيعی ممنوع است

 .نصب تابلوی تبليغاتی بصورتی که مانع از ديده شدن تابلوی نصب شده قانونی ديگر گردد، ممنوع است -2

باعث پنهان شدن همه يا قسمتی از هر تابلو يا چراغ  ارشناس مربوطهکنصب تابلو و علائم ديگری که به تشخيص  -3

دهنده و انتظامی و راهنمايی و رانندگی و راهنمای شهری باشد و يا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد،  هشدار

 .است ممنوع

 ق، راه آتش نشان ها، بازشو ونصب علائم و تابلوها، بصورتيکه پنجره يا درب، راه پله و نردبام، راه گريز از حري -0

 .نورگير و راه تهويه را در ساختمانی ببندد ممنوع است

 که در طرح آنها محل نصب تابلوها پيش بينی شده ) و اين محل نصب به تاييد مسئولين  يی در ساختمان ها -5

تابلو خود را در محل تعيين شده تابلو رسيده و با اين مقررات منافاتی نداشته باشد،( دارندگان تابلو موظفند  امور

 .نمايند نصب

              معابر  ميادين و فضاهای سبزشهری، پياده روها، ميانی معابر،رفيوژ نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان  -6

 .ممنوع است

 

 : ضوابط نصب تابلو

 نسبت به اخذ مجوز از شهرداری اقدام نمايند در غير اين صورت ، کليه مالکين تابلوهای سطح شهر موظفند -1

 گونهدام خواهد نمود. در صورت ورود هرآوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اق شهرداری رأساً نسبت به جمع

 .خسارت به تابلو مسئوليتی به عهده شهرداری نخواهد بود

 .نهای دولتی تعلق نمی گيردعوارض اين ماده به ادارات دولتی و بيمارستا -2

 تابلويی که برای اعلام عنوان و موضوع فعاليت در سردرب محل ادارات، کارخانجات، کارگاه ها، مغازه ها، مطب -3

 نصب شود عوارض تابلو با رعايت ابعاد مندرج در اين ماده عوارض ندارد. در صورت عدم پزشکان و مهندسين و ... 

 ريال به صورت عوارض سالانه تعيين و 011,111ازاء هرمترمربع مازاد بر ضوابط اين ماده رعايت ابعاد تعريف شده به 

 . کالا يا خدمات به غير از نام صنف کل عوارض تابلو اخذ خواهد شد غوصول خواهد شد و در صورت تبلي

             صاحبان واحدهای فعال ميتوانند جهت معرفی و يا راهنمايی عمومی تابلوی مجاز )تدوين توسط شهرداری(  -0
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 .درب محل فعاليت نصب نمايند عوارض ندارد در سر

 تابلوی مجاز توسط شهرداری تعيين خواهد شد و بيش از ضوابط مقرر در اين بند، عوارض رديف توليدات اخذ -5

 .خواهد شد

چنانچه اندازه تابلو حرف از مقررات شهرداری تبعيت نکند يا تابلو مورد تأييد شهرداری را صاحبان حرف تهيه و  -6

 .محل مقرر نصب ننمايند عوارض سالانه هر مترمربع تابلو مطابق تعرفه عوارض محلی وصول ميشود در

ند نصب شوند و عوارض آن مطابق تعرفه که شهرداری تعيين ميک تابلوهای تبليغاتی بايد در محل مناسبی -1

 .محلی تعيين ميشود عوارض

 نوشتن هر نوع آگهی تبليغاتی روی ديوارها و نصب بر چسب و يا تابلو تبليغاتی در محدوده و حريم شهر بدون -0

ه و های ممنوع، مطالب و تصاوير يا تابلوی تبليغاتی نوشت کسب مجوز شهرداری ممنوع است. در صورتی که در محل

 .نصب شود عوارض خدمات پاك سازی مطابق تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد يا

که محل نصب آنها توسط شهرداری تعيين و بنر عوارض هر متر مربع انواع تابلو و پلاکاردهای برزنتی و پارچه ای  -9

محل نصب برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع  11معادل توليدات يا اجناس و... خارجی  غگردد برای تبلي می

برابر ارزش  1ميشود که برای مدت يک ماه قابل استفاده خواهد بود و برای توليدات داخلی اين مبنا  تابلو تعيين

 .باشد برابر ارزش منطقه ای می 0فعاليت های فرهنگی و آموزشی  ای و برای منطقه

 تابلوهایبرابر عوارض  2معادل ی ديوارها و نصب بدون مجوز تابلو و... در آنها نوشتن هر نوع آگهی تبليغاتی رو -11

 .خارجی و داخلی برابر تعرفه تعيين ميشود تبليغاتی توليدات يا اجناس و... 

 هر متر مربع محل هايی که توسط شهرداری ممنوع اعلام شود در صورت نوشتن مطالب تبليغاتی و... و يا نصب -11

و بيش از يک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض ريال  111/111/1مبلغ حقيقی و حقوقی  صاشخا توسطتابلو و... 

پاکسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در مورد واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت و  خدمات

کننده  غشهرداری از طريق مجامع امور صنفی و بازرگانی نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلي  موضوع، تکرار

 .کرد اقدام خواهد

 عوارض سالانه هر مترمربع ديوارنويسی تبليغاتی مجاز با رعايت زيباسازی و طبق ضوابط شهرداری دويست هزار  -12

 ريال

طول متر  0 عرض 1,5ابعاد مجاز برای سردرب واحدهای تجاری  -13

 ابعاد مجاز مشاغل خدماتی مثل حرف پزشکی، مهندسين، دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و مشابه آنها به صورت -10

 مترمربع1  1/1سردرب 

 اخذ هزينه در ساير موارد و مراجعه شرکت های خدماتی و مشاور تبليغاتی با توافق طرف سرمايه گذار و -15
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.  باشدطرف قرار داد ( امکانپذير ميرکت شهرداری )ش مشارکت

              خدمات يا محصولات ساير کارخانجات و توليدی ها به غير از معرفی صنف ،  غدر صورت نصب تابلوی تبلي -16

 بلو طبق ضوابط اين ماده خواهد بود.تابلو مشمول عوارض تا کل

 

  

کد 

 درآمد

 1011پیشنهادی سال  شرح درآمد

  قانون شوراها  76عوارض بر تابلوهای محیطی موضوع : بند ب ماده  111017

 ریال به ازای هرماه  111/411هر متر مربع  درآمد حاصل از آگهی های تجاری ) انواع پلاکادر. بنر (  1/111017

2/111017  5 ×مساحت  ×قیمت منطقه ای   ی هر سال برا درآمد حاصل از آگهی های تجاری نصب تابلوهای فلزی در خیابان ها 

3/111017  3 ×مساحت تابلو   ×قیمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهی های تجاری ) سالانه تابلوهای فلزی منصوب (  

0/111017  ریال 031113111متری  6 درآمد حاصل از آگهی های تجاری ) بیلبرد ()فیکسچر( به ازای هر ماه  

4/111017  متراژ ×قیمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهی های تجاری ) دیوارنویسی ( برای هر سال  

6/111017  مساحت ) متعلق به مالکین (  ×قیمت منطقه ای   درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغاتی بر سر درب بصورت عمودی یا افقی ) برای یکبار (  

متعلق با سایر شرکت )  21 ×مساحت تابلو   ×قیمت منطقه ای  

  ها (

7/111017   111/71  درآمد حاصل از نصب داربست تبلیغاتی به ازای هر متر مربع  

                                 

  22ماده                                                                                 

(1227)اشجارعوارض قطع 

 وصول خواهد شد . قطع اشجار شهری و غرامت ها طبق جذول ذيلجريمه      

 های پارکها و... متعلق به شهرداری هزينه آن طبق نظريه در صورت تخريب فضای سبز و گلها و نهال: 1تبصره 

. هزينه اضافی دريافت خواهد شد %21کارشناس فضای سبز و با 

بر اساس نظريه در حوادث رانندگی که منجر به ورود خسارت به درختان و فضای سبز و ساير فضاها شود : 2تبصره 

 کارشناس فضای سبز شهرداری وصول خواهد شد . 

کد 

 درآمد

 1011پیشنهادی سال  شرح درآمد

 نوع اصله به تشخیص ناظر - 17حلب  رریال + یک اصله درخت ریشه پ 111/111/2مبلغ  سانتی متر 24قطع شاخه با محیط بن تا  1217

+ یک اصله درخت ریشه پر  17 حلب ریال +یک اصله درخت ریشه پر 111/011/2مبلغ  سانتی متر 41قطع شاخه با محیط بن تا  

 نوع اصله به تشخیص ناظر  7گلدان

  12+ یک اصله درخت ریشه پر گلدان 17ریال + یک اصله درخت ریشه پر  111/811/2مبلغ  سانتی متر 41قطع شاخه با محیط بیش از  

 نوع اصله به تشخیص ناظر 
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 17اصله درخت ریشه پر حلب  3ریال + کاشت  111/111/4مبلغ  سانتی متر  41قطع درخت با محیط بن تا  

 نوع درخت به تشخیص ناظر

سانتی 111تا   41قطع درخت با محیط بن بین  

 متر

 17اصله درخت ریشه پر حلب  0ریال + کاشت  111/111/6مبلغ 

 نوع درخت به تشخیص ناظر

سانتی  111قطع درخت با محیط بن بیش از  

 متر

 17اصله درخت ریشه پر حلب  4ریال + کاشت  111/111/8مبلغ 

 نوع درخت به تشخیص ناظر

 عوارض قطع اشجار  %21 ) سرزنی (  هرسعوارض  

 درختان را ندارد مگر با هماهنگی شهرداری و پس از پرداخت هزینه های آن یا قطع و یا بریدن  هرسحق  شخص حقیقی یا حقوقیتوضیح اینکه : هیچ 

                                                          
                                         

 

 23ماده                                                            

 (122127)عوارض خدمات و پسماندها                                         

 

 ) تنظیف معبر ( جمع آوری ضایعات ساختمانی الف : 

ريال ، برای هر متر مربع ساختمان  111/21در هنگام صدور جواز ساختمان برای هر متر مربع ساختمان تخريبی 

 دريافت شود  تنظيف معبرريال هزينه خدمات  111/5احداثی 

 ریال  111/111/2 ) هر واحد مسکونی ( بهای خدمات پسماند عادی و اماکن مسکونیب : 

 .توضیح : منظور از واحد مسکونی یک واحد آپارتمان مستقل می باشد

 مسکونی برمبنای تعرفه سال جاری اخذ می گردد.کلیه پسماندهای واحدهای تبصره:

مواردخاص در دریافت هزینه خدمات و پسماند: ج 

 ريال  111/111/0بانک های خصوصی و دولتی وموسسات مالی و اعتباری سالانه

ريال 111/111/1ها سالانه  نمايندگی بيمه

 ريال111/111/3مطب پزشکان سالانه

 ،ريال111/111/0ها و مطب دامپزشکی سالانه  تزريقات، ارتوپدها و آزمايشگاهداروخانه ها

 ريال 111/111/3کلينيک ها سالانه

              دفع پسماندها ،  صدر صورت ارائه قرارداد مابين مطب ها و آزمايشگاهها ... با علوم پزشکی در خصو تبصره

د شدخواه پسماند مانند ساير مشاغل عمل  هزينه خدمات و

 دفاتر پستی و مخابراتی و پليس11 ريال 111/211/1ساليانه
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  کليه مشاغل پرزباله و اعلام نشده در بندهای فوق شهری طبق ليست اعلامی زير اقدام خواهد گرديد

های مردانه و زنانه ، آبميوه  آرايشگاه  نظير آن ، گل فروشی ها ، کليه غذاخوری ها و ساندويچی هاو کافی شاپ و -1

 ريال 111/111/2و بستنی فروشی ، نجاری و مرغ و پروتئين حداقل 

 ريال 111/111/3 ، ميوه و سبزی فروشی ها

 تبصره: پرداخت هزينه پسماند تجاری بر عهده مالک می باشد.

 يا هرگونه خدمات کليه تعميرگاههای موتور سيکلت ، خودرو و يا ماشين آلات سنگين و تعويض روغن و -2

  1,211,111حداقل و سوپر مارکت و خوارو بار فروشی آهنگری ، جلوبندی ، پنچر گيری ،کارواش و ...( خودرويی)

 ريال  111/111/1 صو موارد خا 2و 1ساير مشاغل اشاره نشده در بندهای  -3

 باشند. بديهی است چنانچه در اين اماکنها و تکايا از پرداخت مديريت پسماند معاف می  مساجد، حسينيه: 1تبصره 

 ا تعداد واحد و نوع کسب مشمولبواحد های غير مرتبط ) مانند واحد های تجاری و... ( مستقر باشند متناسب 

 .پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند خواهند بود

 های خدمات مديريت پسماندمدارس ) ابتدايی، راهنمايی و متوسطه ( دولتی و غير انتفاعی از پرداخت ب: 2تبصره 

 .معاف می باشند

هزينه  برای برخی مشاغل پرزباله پيش بينی نشده دراين ماده باتوافق شهرداری وتوليدکننده پسماند: 3تبصره 

 .شد خواهد اخذ مناسب

 

 

 24ماده 

 (1424)( حق الثبتاسناد رسمی )عوارض            

           %0از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل  1362قانون بودجه سال  91در اجرای بند ج تبصره 

ثبت تعيين ميشود که بايستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد  حق

 .توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واريز شود رسمی،
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              25 ماده                                                                           

تاسیسات شهری ) دكل های مخابراتی ، ترانسفورماتورها ، پست های  احداث و بهره برداریعوارض    

 (1425)مخابراتی و...

 

 1011هادی سال پیشن شرح درآمد کد درآمد

                      عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسیسات شهری  1014

 (  ...و  ی برقپست های مخابراتی ، ترانسفورماتورها و) دکل ها

به  خدماتی بنا به درخواست متقاضيان دارای اراضی خارج از محدوده -1

برابر قيمت   1,1ازای هر متر مربع از کل مساحت زمين مورد تقاضا 

 منطقه ای دارايی عوارض بهای خدمات دريافت شود . 

م به ذکر است صدور مجوز شهرداری منوط به انجام مراحل و ضوابط لاز   

 فنی و شهرسازی و دريافت عوارض موصوف می باشد . 

صدور مجوز ديوار کشی به ازای هر متر طول با رعايت ضوابط فنی و  -2

 ريال  651,111شهرسازی 

صدور مجوز فنس کشی به ازای هر متر طول با رعايت ضوابط فنی و  -3

 ريال  511،111شهرسازی 

صدور مجوز نصب آنتن دکل های مخابراتی : بهای نصب يک بار برای  -0

 هميشه : 

متر به ازای هر متر مربع سطح فوندانسيون  0نصب آنتن دکل تا ارتفاع 

 ريال  6،511،111

متر به ازای هر متر مربع سطح  20تا  متر 0نصب آنتن دکل با ارتفاع 

 ريال  15,111,111فوندانسيون 

متر به بالا به ازای هر متر مربع سطح 20نصب آنتن دکل با ارتفاع 

 ريال  15,111,111فوندانسيون 

 بهای خدمات بهره برداری ساليانه : - 5           

و مالک به ازای هر دکل مخابراتی در سطح شهر از شرکت بهره بردار 

 ريال دريافت شود .  21،111،111ساليانه مبلغ ملک 

نصب پست های ترانسفورماتورهای برق به ازای هر متر مربع 

 ریال 1131113111سطح فونداسیون 

 ریال0131113111نصب ترانسفورماتورهای برق با ارتفاع مجاز مبلغ 

 ریال 0131113111نصب پست های مخابراتی با ارتفاع مجاز مبلغ 
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 26ماده                                                                                

 ممنوعیت معافیت و یا بخشودگی عوارض شهرداری                                       

قانون ماليات بر ارزش افزوده ، کليه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء يا معافيت از پرداخت  51ماده  3تبصره طبق 

 عوارض يا وجوه به شهرداری ها و دهياری ها ملغی می گردد . 

 27ماده                                                                               

 سهم آموزش و پرورش                                                                  

آموزش و پرورش واريز  عوارض زيربنا و پذيره)در زمان صدور پروانه ساختمانی( ، تفکيک عرصه تعيين و بايستی به حساب اعلام شده %3معادل 

 .گردد

پيش بينی و تأمين نمايند  مورد نياز را مطابق قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش استانها هايی که ساختمان آموزشی در رابطه با مجتمع

 .مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود

                                                                

        

 28ماده 

 دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری                                                   

 تقسيط مطالبات شهرداری به شرح ذيل می باشد.

 

 تقسیط بدهی شهروندان به شهرداری

 حداکثر اقساط حدالقل مبلغ نقدی مبلغ بدهی ریال 

 ماه 1 نقد 2/1 4،111،111تا 

 ماه  3 نقد 3/1 11،111،111تا 

 ماه  6 نقد 0/1 21،111،111تا 

 ماه  8 نقد  4/1 31،111،111تا 

 ماه به دستور شهردار ( 0ماه + )  8 نقد  4/1 01،111،111تا 

 ماه به دستور شهردار ( 0ماه + )  11 نقد  4/1 41،111،111تا 

 ماه به دستور شهردار ( 0ماه + )  12 نقد  4/1 61،111،111تا 

 ماه  10 نقد  4/1 81،111،111تا 

 ماه  16 نقد  4/1  111،111،111تا 

 ماه  22 نقد  0/1 141،111،111تا 
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 ماه  21 نقد  4/1

 نقد  0/1 211،111،111تا 

 نقد  4/1

 ماه  20

 ماه  22

 نقد  0/1 311،111،111تا 

 نقد  4/1

 ماه  26

 ماه  20

 نقد  0/1 و بیشتر  01131113111

 نقد  4/1

 ماه  36

 ماه 32               

 

 در صورت تشخيص شهردار تقسيط انجام می شود.مطالبات شهرداری 

تقسيط بدهی شهروندان به تشخيص واحد درآمد شهرداری و برای افرادی که تمکن مالی لازم برای پرداخت  -1

بدهی خود به شهرداری را نداشته باشند قابل اجرا می باشد و شهرداری تکليفی برای تقسيط بدهی  یيکجا و نقد

 نخواهد داشت . به ويژه افراد دارای تمکن مالی هستند همه بدهکاران 

  ارائه چک تضمين اقساط الزامی است . -2

 ارائه چک تضمين برای اقساط در صورت عدم پرداخت به مالی الزامی است . -3

ان توم 15،111،111در صورتی که مالک قادر به تاديه چک به تعداد اقساط نباشد واحد درآمد می تواند تا سقف -0

ماه يک برگ  3تومان بدهی به ازای هر  15،111،111ماه يک برگ چک دريافت نمايد و بيش از  2بدهی به ازای هر 

 چک دريافت نمايد . 

قسط  0قسط متوالی و يا تاخير پرداخت  3در صورت عدم پرداخت بدهی تقسيط شده از سوی مالک به تعداد  -5

 ارجاع خواهد شد . 11ميسيون ماده محاسبه و موضوع به ک غير متوالی کليه بدهی ، بر اساس قيمت روز

: درصورتی که مودی تمکن مالی لازم نداشته باشد به تشخيص شهردار در حداقل مبلغ نقدی و حداکثر تبصره

 اقساط صورت می پذيرد.

 

 

 



 
 

31 
 مصطفی غفوری                                                                                                                                          محمد حسن علویری                      سید  تقی فلاح امینی                                                                                                                                    

 شهرستان البرز فرمانداری   سرپرست                                                                                                                     شریفیه            شهر رئیس شورای اسلامی                                                         شریفیه                                                    شهردار                              

 

 :نمونه درخواست تقسيط مودی

 به نام خدا

 ... شهردار محترم

ريال به شهرداری بدهکاربوده ................ غ... مالک پرونده شماره ........ازبابت .................مبلاحتراما اينجانب ...............

فوق را دارم .  غدليل عدم توانايی مالی قادر به پرداخت آن بطور يکجا نمی باشم وتقاضای تقسيط مبل که به

ضمنا تفهيم گرديد در صورت عدم وصول به موقع  يد اقدام لازم را معمول نمايند .ئدستور فرما خواهشمند است

 .شده، باقيمانده مطالبات به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد مطالبات تقسيط

 

 

 امضاء                                                                                                      
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 پیوست                                                                            

 

 نمونه قرارداد تقسیط                                                           

 :اين قرارداد فی مابين

 :به شماره شناسنامه                                      فرزند:                                          آقای / خانم : 

 :به اقامتگاه                                                صادره : 

 :واقع در                        : به شماره پرونده:                                   مالک پلاك شماره

 به نمايندگی آقای شريفيهکه از اين به بعد متقاضی ناميده می شود از يک طرف و شهرداری 

                32از طرف به عنوان شهردار ، جهت تقسيط مطالبات شهرداری بابت عوارض و ساير از متقاضی ، براساس ماده 

 . منعقد می گرددمعاملات شهرداری  ين نامهئآ

اصل بر پرداخت نقدی بدهی های شهرداری به صورت يکجا است ولی متقاضی با علم و اطلاع از مفاد اين : 1ماده 

 . درخواست تقسيط بدهی خود بابت نموده است قرارداد

 . شرايط تقسيط و تعهدات متقاضی و ضامن و ساير شرايط به شرح مواد بعدی خواهد بود

 .پرداخت اقساط موضوع اين قرارداد از تاريخ ا نعقاد تا تاريخ می باشد مدت باز : 2ماده 

       قسط و از قرار هر قسط به عدد           باز پرداخت اقساط موضوع اين قرارداد به اقساط متوالی به تعداد: 3ماده 

  . ريال ) مبل به حروف ريال ( می باشد و سررسيد اولين قسط ميباشد

 :توضيح

 . متقاضی مکلف است به تعداد اقسا ط ، چک به عهده بانک های عامل شهر به شهرداری تحويل نمايد: 0ماده 

قسط متوالی و یا تاخیر  3در صورت عدم پرداخت بدهی تقسیط شده از سوی مالک به تعداد  :5ماده 

 77ماده قسط غیر متوالی کلیه بدهی ، بر اساس قیمت روز محاسبه و موضوع به کمیسیون  0پرداخت 

 ارجاع خواهد شد .

در صورت نقل و انتقال ملک ، کليه ديون موجل تبديل به حال شده و متقاضی مکلف به پرداخت نقدی آنها : 6ماده 

دفعتاً واحده می باشد و در هر صورت صدور جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت کليه بدهيها  به صورت

 . است

 . پرداخت يکی از اقساط شهرداری اقدامات ذيل را انجام خواهد داد درصورت تاخير در : 1ماده 
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بدهی خودرا يک جا  مانده الف: درصورت تاخير در پرداخت يکی از اقساط کل بدهی حال شده و متقاضی می بايست

 . بپردازد

 . ساخت و ساز جلوگيری نمايد صب: شهرداری می تواند از اقدامات اجرايی درخصو

 . اقدامات قانونی از طريق مراجع قضايی و ثبتی برعليه متقاضیج: انجام 

متقاضی با امضاء اين قرارداد به طورغير قابل برگشت به شهرداری حق و اختيار داد در صورت تاخير در تاديه : 0ماده 

شارکت و کل بدهی در ملک مورد ساخت و ساز م غاقساط از تاريخ سررسيد اولين چک برگشتی، معادل مبل و يکی از

موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايی از  غآن ملک تملک نمايد . در هر صورت اخذ مبل يا به ميزان بدهی از

 . يا اجرايی اين قرارداد نمی شود  طريق مراجع قضايی يا ثبتی و

                 به عهده متقاضیثبتی و غيره کلا  – اجرايی  – کليه هزينه های وصول از قبيل هزينه های دادرسی : 9ماده 

 . می باشد

و  01قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  13دستورالعمل و آيين نامه تقسيط موضوع ماده : 11ماده 

               اصلاحی آيين نامه مالی شهرداريها جزء لاينفک اين قرارداد می باشد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن 32ماده 

 . ی باشندم

متقاضی با امضاء اين قرارداد و قبول مفاد آن به شهرداری حق و اختيارداد مطالبات خود را به استناد هر : 11ماده 

، به تشخيص و صلاحديد خود استيفاء و وصول نمايد و متقاضی هرگونه ايراد و اعتراض نسبت ندات طلبمست يک از

 . سلب و اسقاط نمودشهرداری دراين رابطه را از خود  به اقدامات

متقاضی با علم و اطلاع و کمال اراده و بدور از هرگونه اجبار و اکراه حق خود را جهت مراجعه به مراجع : 12ماده 

 . از خود ساقط نمود ،اختلافاتی که احتمالا در مفاد اين قرارداد بوجود آيد صقضايی در خصو قضايی و شبه

قانون مدنی تنظيم و بعد  11نسخه که هرکدام حکم واحد دارند بر اساس ماده   2ماده و 12اين قرارداد در : 13ماده 

 . طرفين لازم الاجراء است  از امضاء

 

 

 شریفیه شهردار                                                                                                                             متقاضی              
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 29 ماده                                                                        

 (1322) دستورالعمل در رابطه با حمل و نقل                                                 

 مسافر بر اساس بخشنامه های ابلاغی از طرفکليه ضوابط مربوط به صدور پروانه های بهره برداری حمل و نقل بار و 

به  آيين امه اجرايی قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع ) قزوين مديريت حمل و نقل استانداری 

/ت 110302تمرکز امور تاکسيرانی و آيين نامه مديريت ايمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 

 شيوه نامه اجرايی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغيه و 10/16/1300 خك مور01191

 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 9وزارت کشور( و با عنايت به ماده  13/9/1309مورخ  00599/1/3/00شماره 

برای  ،رداری موظف استقانون رسيدگی به تخلفات رانندگی اعمال شده و شه 32مديريت مصرف سوخت و ماده 

خودرو هايی که در شهر به خدمات رسانی مشغولند با دريافت عوارض مربوطه پروانه فعاليت صادر نمايد .  کليه

که اينگونه خودرو ها بايد وضع ظاهری کاملا بی نقصی داشته و نبايد آلوده کننده باشند و بايستی هر  بديهی است

ی و رانندگی يا مسئولين شهرداری معاينه شده و گواهی عدم نقص خودرو ها شش ماه يکباراز طريق اداره راهنماي

  .صادر شود

 شهرداری مکلف است ظرف شش ماه با هماهنگی و همکاری سازمان پايانه و با تشويق و ترغيب بخش خصوصی

 بطوری که ،مايدتمهيدات لازم را برای استقرار سيستم حمل و نقل بين شهری و شهر و روستاهای اطراف را اقدام ن

 .هيچکدام از مسير های ارتباطی از نظر تامين خودرو بلا تکليف نباشد

 

 1011پیشنهادی سال   شرح درآمد کد درآمد

 ریال  41،111،111 و بالاتر (  22خط تاکسی به متقاضیان جدید الورود ) مدل امتیاز واگذاری  1/1311

 ریال 0431113111  می باشد 2فروشنده سهم و 1سهم خریدارخرید و فروش تاکسی خطی :  2/1311

 ریال 1413111 بهای ) عوارض ( ماهیانه خطوط تاکسیرانی داخلی و آژانس ها  3/1312

 ریال  011،111سواری  سرویس مدارس فعالیت مجوز صدور هزینه  0/1313

 ریال  411،111مینی بوس 

 معاف می باشند . ماهیانه خطی عوارض پرداخت از قزوین تا زمانی که در سمتهای خود مشغول به کار می باشند  –شوراها و بازرس خط تاکسی شریفیه 

  درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی 1310

 ریال  132413111  عوارض سالیانه وانت بارها   111313

 ریال  81،111 قزوین  –بهای ) عوارض( ماهیانه خطوط مینی بوسرانی شریفیه  2/1310

 ریال  21،111،111  (سهم خریدار و فروشنده بصورت مساوی)خرید و فروش مینی بوس خطی :  3/1310

 ریال  131113111 خودروهای خطی سایر شهرها در شریفیه  فعالیت  جریمه 0/1310

 قابليت تغيير خواهد داشت . 0/1310درصورت صلاحديد شهردار و مصوبه شورا کد درآمدی 
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هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری و مسافری طی دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور (  9/3/96مورخ  8427) دستورالعمل شماره های كشور 

 

 هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان کاربری ناوگان 

 

 پروانه شرکت ها وبهای خدمات ناشی از 

 (1314ناوگان حمل و نقل مسافر)

 ریال  0113111 نفر  14ظرفیت حداکثر 

 ریال  8413111 نفر  26تا  16ظرفیت بین 

 ریال  132413111 نفر  27ظرفیت بالای 

 

بهای خدمات ناشی از پروانه شرکت ها و 

 (1313ناوگان حمل و نقل بار)

 ریال  8413111 تن  334زیر 

 ریال  132413111 تن  6تن تا  334بین 

 ریال  138113111 تن  6بیش تر از 

 

 هزينه صدور پروانه مربوطه می باشد  %51هزينه تمديد پروانه فعاليت و اشتغال ناوگان باری و مسافری معادل 

 

 32ماده                                                        

 دستور العمل دفاتر تاكسی تلفنی                                    

 انتقال دفاتر تاکسی تلفنی به غير ممنوع بوده و در صورت درخواست انتقال صرفا با مجوز شهرداری اقدام خواهد شد

ار دريافت مجوز نامبرده با تائيد در صورت تعيين مدير از طرف صاحب امتياز تاکسی تلفنی يا وانت ب  : 1تبصره 

 . شهرداری خواهد بود

 .در صورت انتقال دفتر تاکسی تلفنی به مکان ديگر با تامين محل پارکينگ مناسب بلامانع است :2تبصره   

 

  ممنوع  ،تمديد پروانه های تاکسی تلفنی که بدون پارکينگ بوده و ايجاد ترافيک در محل می نمايند  :3تبصره    

 .نياز مقدور خواهد بودبوده و پس ازانتخاب مکان مناسب و تامين پارکينک مورد   
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 31ماده                                

 :( 1422)عوارض سطح شهر ) عوارض بر ساختمان ها و اراضی (                            

كد 

 درآمد 

 1421پیشنهاد سال  شرح درآمد 

عرصه قیمت منطقه ای *  %0 عوارض سطح شهر مسکونی ) عرصه (  2041  

اعیانی* ارزش معاملاتی %0 عوارض سطح شهر مسکونی ) اعیانی ( 2041  

قیمت منطقه ای * عرصه %2 عوارض سطح شهر تجاری بر جاده ) عرصه (  2041  

اعیانی*  ارزش معاملاتی %2 عوارض سطح شهر تجاری بر جاده ) اعیانی (  2041  

منطقه ای * عرصه قیمت %14 عوارض سطح شهر تجاری خیابان ولی عصر ) عرصه (  2041  

اعیانی* ارزش معاملاتی  %14 عوارض سطح شهر تجاری خیابان ولی عصر ) اعیان (  2041  

قیمت منطقه ای * عرصه %12 خ امام ، چمران ، بقیه اله ، مهاجرانی ، شهید بهشتی ، لاله زار ، دستغیب ) عرصه (  2041  

اعیانی*  ارزش معاملاتی %12 بهشتی ، لاله زار ، دستغیب )اعیان ( خ امام ، چمران ، بقیه اله ، مهاجرانی ، شهید 2041  

قیمت منطقه ای * عرصه %8 عوارض سطح شهر تجاری خیابان لاله زار ) عرصه (   

اعیانی*  ارزش معاملاتی %8 عوارض سطح شهر تجاری خیابان لاله زار ) اعیان (   

ای * عرصهقیمت منطقه  %0 سایر معابر تجاری ) عرصه (  2041  

اعیانی* ارزش معاملاتی %0 سایر معابر تجاری ) اعیان ( 2041  

قیمت منطقه ای * عرصه %6 عوارض سطح شهر اداری ) عرصه (  2041  

اعیانی*  ارزش معاملاتی %6 عوارض سطح شهر اداری ) اعیان ( 2041  

عرصهقیمت منطقه ای *  %7 ) عرصه (  کارگاهی-عوارض سطح شهر صنعتی 2041  

اعیانی *  ارزش معاملاتی %7 ) اعیان ( کارگاهی-عوارض سطح شهر صنعتی 2041  

قیمت منطقه ای * عرصه* 4*%1 عوارض بر ساختمان های ورزشی و تفریحی و سایر ) عرصه (  2041  

اعیانی*  ارزش معاملاتی *4*%1 عوارض بر ساختمان های ورزشی و تفریحی و سایر ) اعیانی ( 2041  

قیمت منطقه ای * عرصه %0 عوارض سطح شهر )عرصه( 2041  

 

مساحت عرصه و اعيان و ارزش آن بر اساس قيمت منطقه ای ، متناسب با ضريب پيش بينی شده               "عوارض سطح شهر شامل  توضيح:

  ."می باشد
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 32اده م

 (1212)شهر قانونیعوارض و درآمدهای حریم 

 اين رديف درآمدی مشمول موارد ذيل می گردد .  -*

برای صدور مجوز احداث گلخانه ، گاوداری و ساير تاسيسات در حريم ، برابر ضوابط مندرج در اين رديف  -1211

              ) صدور مجوز احداث بنا توسط شهرداری منوط به تصويب کارگروهدرآمدی عوارض زيربنا دريافت می شود . 

 استانی و ساير دستگاه های ذی ربط می باشد . فنی و زيربنايی 

 قيمت منطقه ای*اعيانی *01 و ساير تاسيسات در حريم کارخانه ها و کارگاههاپروانه صنعتی : 

 * قيمت منطقه ای*اعيانی11 پروانه صنعتی : دامداريها و گلخانه ها

: قيمت منطقه ای ) ارزش معاملاتی ( تاسيسات گلخانه ای ، دامداری و تاسيسات مرتبط با امر کشاورزی و  1تبصره

 ريال خواهد بود .  121,111تاسيسات صنعتی معادل 

بنابه درخواست متقاضيان دارای اراضی خارج از محدوده کالبدی ) خدماتی ( به ازای هر متر مربع از کل  – 111019

 ) نيم (برابر قيمت منطقه ای دارايی عوارض بهای خدمات دريافت می شود .  1,5مورد تقاضا  زمينمساحت 

درآمد حاصل از کرايه ماشين آلات و وسايط نقليه برابر ضوابط مندرج در اين رديف درآمدی دريافت می  – 0113

 شود . 

 ی شود . خودياری و هبه برابر ضوابط مندرج در اين رديف درآمدی دريافت م – 6111

 محاسبه گردد  عوارض پذيره طبق تعرفه صنعتی 
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 33ماده        

 ( 3117عوارض شبکه گذاری معابر تاسیسات شهری )                                      

قانون شهرداری ها معابر و شوارع عمومی شهر که در اثر تفکيک اراضی احداث می  96ماده  6با عنايت به مفاد بند 

ادارات و سازمان ها نياز به صدور مجوز  توسطشود در مالکيت شهرداری می باشد و انجام هر پروژه در معابر و شوارع 

ابری که توسط شرکت های برق و گاز و آب و فاضلاب برای لوله شهرداری می باشد از اين رو برای هر متر طول از مع

 قيمت منطقه ای دارايی به طور عوارض ساليانه حق الارض دريافت شود .  برابر 2گذاری در معابر 

 می باشد . 0216توضيح اينکه اين عوارض جدا از حق الارض دريافتی با رديف درآمدی 

   34 ماده

 ( 4121)مستحدثات شهرداریدرآمد و مال الاجاره 

  مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات : 4121

آیین نامه مالی عمل گردد  13بر اساس ماده  درآمد حاصل از اجاره اموال غیر منقول شهرداری   

  ساماندهی بازارهای روز 0110

 2113111 بازار هفتگی ) سطح شهر شریفیه ( به ازای هر متر اشغال فضا 

 413111 اجاره فضا جهت دایر نمودن میوه تره بار ) روزانه ( هر متر 

 نظریه کارشناس اجاره دکه واقع در شهر شریفیه هر متر مربع ماهانه 

 نظریه کارشناس ساماندهی وانت های سطح شهر  

 ساعت  2تا اجاره سالن اجتماعات  0111

 ساعت هر نیم ساعت 2بیش از 

ریال 331113111  

ریال 131113111  

0111 

 

 ساعت 4/1اجاره سالن اجتماعات برای مدارس هر 

 ساعت هر نیم ساعت 4/1بیش از 

ریال 0113111  

ریال 0113111  

 35ماده                                                                            

 (6121و هدایای دریافتی ) خودیاری شهروندان                                     

ی نمايند برابر توافقات شهرداری با متقاضيانی که تمايل خود را مبنی بر واريز وجوهی به عنوان هبه به شهرداری م

 پس از طی مراحل ذيل اقدام به دريافت وجه می گردد . 

 پيشنهاد پرداخت وجه از سوی متقاضی  -1

 قبول پيشنهاد از سوی شهرداری  -2

 قانون شوراهای اسلامی کشور  91روز از مهلت قانونی برابر ماده  10طی  -0                                شورای شهرتصويب -3
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 36ماده

 ( 1211آتش نشانی) خدمات ایمنی و

عرصه قیمت منطقه ای *  %8 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) اراضی (  2117  

اعیانی  عرصه *قیمت منطقه ای * %8 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) مسکونی (    

اعیانی  عرصه *قیمت منطقه ای * %11 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) تجاری (    

اعیانی  عرصه *قیمت منطقه ای * %8 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) اداری (    

اعیانی  عرصه *قیمت منطقه ای * %14 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) صنعتی (    

اعیانی  عرصه *قیمت منطقه ای * *  0* %4 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی ) ورزشی ، تفریحی و سایر  (    

ریال  211،111 عوارض بیمه حریق از هر واحد مسکونی سالیانه     

 37ماده 

 ( 1228بر اراضی و املاک بلا استفاده شهری ) عوارض

1/1218 عرصه قیمت منطقه ای * %21 عوارض بر املاك بلااستفاده شهری    

2/1218 %14ه هزینه های انجام شده به اضافه کلی عوارض بر اراضی و املاك بلااستفاده شهری در صورت احصار توسط شهرداری    

ریال  4113111 عوارض بر صدور شناسنامه برای هر واحد  1218  

                                                            

 38 ماده

 اجرای طرحهای عمران و توسعه شهریعوارض ارزش افزوده ناشی از 

 (5)پس از طرح و تصویب در كمیسیون ماده 

یتغییر کاربری به تجارعوارض بر ارزش افزوده ناشی از   -الف 6311  

 

 

 

 

ریال 138113111خیابان ولیعصر = –ریال 234113111بر جاده =  

ریال134113111بقیه اله ، امام ، دستغیب ، چمران ، شهید بهشتی = صنعتگران   

  ریال 134113111مهاجرانی ، میرزای شیرازی ، باغ اربابی =

ریال6113111سایر معابر و خیابان ها =   

هکتاری صنفی  4 – هکتاری تعاونی بیدستان 4 –نیروی انتظامی  –هکتاری 03اراضی الحاقی 

  ریال 431113111خدماتی 

   

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از هرنوع  -ب 

 کاربری به مسکونی ) به جز تجاری(

متر ، هر متر مربع  1111تغییر کاربری اراضی با سایر کاربری ها به مسکونی : به مساحت زیر 

ریال  7113111  

ریال 4113111متر ، هر متر مربع  1111به مساحت بالای   

هکتاری صنفی  4 –هکتاری تعاونی بیدستان  4 –نیروی انتظامی  –هکتاری 03اراضی الحاقی 

ریال 131113111خدماتی   
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عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از هرنوع  -ج (

 کاربری به سایر کاربریها )به جز مسکونی و تجاری(

 

ریال 134113111خیابان ولیعصر = – ریال 231113111بر جاده =  

ریال134113111بقیه اله ، امام ، دستغیب ، چمران ، شهید بهشتی = صنعتگران   

ریال 0113111مهاجرانی ، میرزای شیرازی ، باغ اربابی =  

ریال 4113111سایر معابر و خیابان ها =   

هکتاری صنفی  4 –هکتاری تعاونی بیدستان  4 –نیروی انتظامی  –هکتاری 03اراضی الحاقی 

ریال131113111خدماتی   

 

 39ماده 

  ( 112212های وصولی در حریم شهرها)درآمدعوارض و 

 تصویب در كمیسیون های ذیربط()پس از 

درآمد حاصل از ) عوارض ارزش افزوده ملک بابت  

کاربری جدید ( در خارج محدوده خدماتی و داخل 

 حریم استحفاظی 

ریال 6413111خدماتی هر متر مربع –تغییرکاربری به رفاهی  -1  

ریال 4113111تغییر کاربری از زراعی به مرغداری و گاوداری هر متر مربع  -2  

ریال2413111تغییر کاربری از زراعی به انبار کشاورزی هر متر مربع -3  

ریال  2413111تغییر کاربری از زراعی به گلخانه هر متر مربع -0  

ریال231113111تغییر کاربری از زراعی به نمایشگاه ماشین آلات هر متر مربع -4  

ال ری2113111تغییر کاربری از زراعی به باغ هر متر مربع -6  

 

 42ماده   

 (3128بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان)

 پروانه اخذ گردد. 11%

 41ماده

 (3112بهای خدمات اتباع بیگانه)

 ريال اخذ گردد. 2,511,111برای هر سال مبلغ  ربه ازای هر نف

 

 42ماده 

 (1428)درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر

 %15وارد شده به اموال عمومی برابر نظر کارشناس شهرداری+ متناسب با خسارت 
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 43ماده 

 (2111)درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری

 %15متناسب با خسارت وارد شده به اموال اختصاصی شهرداری برابر نظر کارشناس شهرداری+ 

 

 توضیحات:  

  بر پايه آخرين دفترچه ارزش معاملاتی ابلاغی از سوی امور مالياتی شهرستان البرز می باشد. 1011در تعرفه عوارض محلی و هزينه خدمات سال   pمقدار عدد  

 کليه اماکن و فضاها و موسسات و پمپ بنزين ها و مراکزی که انتفاعی می باشند تجاری محسوب می گردند .  

ماده صد قانون  0گواهی پايانکار به استناد تبصره  –گواهی عدم خلاف  –صدور هرگونه استعلام مشاور املاك  

 شهرداری ها می بايستی تسويه کامل گردد .

می بايست مطابق قوانين و مقررات وصول ، کليه کدهای درآمدی که مشمول ماليات بر ارزش افزوده می گردد 

  گردد .
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 بخش دوم                                                  

 بهای )هزینه( خدمات                                               

 

 1ماده                                                                              

 ( 3121)هزینه ترمیم حفاری های معابر                                               

 
 تاریخ تصویب شماره ضابطه و بخشنامه موضوع بخشنامه

 23/12/1324 1124321/24 بالاسری %14بهاء+پلوس یا مینوس+ +فهرست1011برابر قرارداد مشابه ترمیم سال 

 

 

 2ماده                                                                                  

 آماده سازی بهای خدمات                                                                      

ا طبق شرايط اعلامی ه ها وکويه ها و شهرك معابر ايجادی ناشی از تفکيک زيربنايی و روبنايی بهای خدماتکليه 

 عهده مالکين تحت نظارت مهندسين شهرداری بوده که بايد در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به شهرداری به

ها( انجام شود. درمواقعی که مالک ينفع ذقطعات تفکيک شده توسط مالک )با عقد توافق و مصالحه با مالک و يا 

  برابر با قوانين اقدام لازم معمول خواهد نمود.شهرداری  ،نخواهد نسبت به آماده سازی معابر فوق راسا اقدام نمايد

ماده واحده قانون تعيين املاك واقع در طرحهای  0آئين نامه اجرايی قانون زمين شهری و تبصره  32به استناد ماده 

 داريها آماده سازی زمين بر عهده مالکين خواهد بود.دولتی و شهر

و  هکتاری 4و   03اراضی شرکت تعاونی امید شکوه جلال قزوین  -اراضی دارای طرح توسعه و الحاق)اراضی بنیاد شهید

 ( سایر اراضی

 

  3ماده     

 هزینه خدمات كمیسیون ها                                                    

در تعیین چارچوب کلی و ضوابط میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای دستورالعمل وحدت رویه 

شورای اسلامی شهر و  ,کمیسیون های موضوعه مصرح در قوانین و مقررات اعم از نمایندگان شهرداری
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وزیر محترم کشور اقدام  17/17/1327مورخ  128224سایر دستگاه های عضو بر اساس بخشنامه شماره 

 می گردد. 

 

 1421ارزش معاملاتی شهرداری شریفیه سال  –بهای خدمات                              

 (122)ملاک عمل كمیسیون ماده 

         (تجاری ، اداری ، صنعتی ،اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی ) مسکونی ارزش معاملاتی 

 ماده صد ( 3و  2تبصره  )

ردیف 

 درآمدی

 سال وقوع تخلف)به ازای هر متر مربع( نوع ساختمان شرح جرائم

 ,فلزی  ,انواع ساختمان با اسکلت بتنی جريمه کميسون ماده صد  6215

بنائی و مختلط با هر نوع  ,آجری

 با هر تعداد طبقهسقف 

   ریال(   1713111-80ریال( ) 1613111-83ریال(  ) 82-1413111)

     ریال(، 2113111-87)    ریال(  1213111-86ریال(   ) 84-1813111)

 ریال(  3413111-21ریال(،  )3113111-82) ریال( ،  88-2413111)

 ریال (  6113111 -23ریال( ) 0113111 – 22ریال(  ) 21-3843111)

     ریال(7213111-26) ریال( 7413111 -24ریال( )7113111 -20(

 ریال( 131713111-22)ریال( 2113111-28ریال() 27-8413111)

 مسکونی  ریال( 631113111 -1011) ریال( 231113111 -1011)

 ریال 3131113111امام علی بلوار  تجاری 1011سال  برای جريمه کميسيون ماده صد 6215

از سه راه ولی عصر تا  -خیابان امام از سه راه ولی عصر تا دروازه 

بقیه اله تا سر دوراهی  -خیابان چمران  -شهید بهشتی  -چمران 

 ریال  2431113111

یال بعد از آن به سمت  1431113111 – 6و4خیابان ولی عصر تا شاهد 

 ریال 2431113111جنوب 

 –از دروازه تا رودخانه  –شهید رجائی  –بقیه اله شرقی و غربی 

 ریال 1431113111

 ریال 1131113111سایر معابر 

 ماده صد ( 4بنای بدون پروانه ) تبصره  ارزش معاملاتی احداث

ردیف 

 درآمدی

 سال وقوع تخلف)به ازای هر متر مربع( نوع ساختمان شرح جرائم

 0جريمه کميسون تبصره  6214

 ماده صد

انواع ساختمان با اسکلت 

بنائی و  ,آجری ,فلزی  ,بتنی

مختلط با هر نوع سقف با هر 

 تعداد طبقه

ریال(    1813111-84)    ریال( 1713111-80ریال( ) 1613111-83ریال(  ) 82-1413111)

    ریال( 3113111-82)  ریال( 2413111-88ریال()2113111-87)  ریال(  86-1213111)

 ریال(  231113111-23( ریال( 0113111 – 22ریال(  ) 3843111-21ریال( ) 21-3413111)

 ریال(231113111-26ریال( )231113111-24ریال( )231113111-24ریال( ) 20-231113111)

 ریال(  27-231113111)
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 1422-99-98سال 

 ریال 111/111/31افزایش بنا بدون پروانه  درساختمانهای موجود                   نوع اول:

 

 ریال 111/111/81                       احداث بنا بدون پروانه در زمینهای فاقد بنا نوع دوم:

   

 1011-22-28سال

       ریال  111/111/31تجاری                  

    بدون پروانه در ساختمانهای موجودافزایش بنا   نوع اول:
 یالر111/111/21مسکونی  

 

 ریال 111/111/81تجاری  

 احداث بنا بدون پروانه در زمینهای فاقد بنا  نوع دوم:

 ریال111/111/41مسکونی                  

 

 1011سال 

 ریال 111/111/21افزایش بنا بدون پروانه  درساختمانهای موجود                   نوع اول:

 

 ریال 111/111/22احداث بنا بدون پروانه در زمینهای فاقد بنا                        نوع دوم:

 

 1011سال    

 

       ریال  111/111/31تجاری                  

    پروانه در ساختمانهای موجودافزایش بنا بدون   نوع اول:
 یالر 111/111/22مسکونی  

 

 ریال111/111/31تجاری  

 احداث بنا بدون پروانه در زمینهای فاقد بنا  نوع دوم:

 ریال 111/111/22مسکونی                  

 

 و خدماتی)به جز مسکونی( مشمول تعرفه تجاری می باشد  صنعتی ,: کاربريهای اداری تبصره  
 

 

 

            و تصويب انجمن شهر ) شورای اسلامی شهر (  آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهيه توسط شهرداری

 و اين ارزش معاملاتی سالی يک بار قابل تجديد خواهد بود .   .ستدر مورد اخذ جرايم قابل اجرا
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 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها : 

 بر اساس تصاوير ماهواره ای -1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه های مميزی املاك  -2

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و کسب  -3

 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پيشرفت فيزيکی ارائه شده از طرف نظام مهندسی  -0

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفی -5

 شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و ... و سند مالکيت و ... بر اساس اسناد و مدارك ارائه  -6

 بر اساس سوابق استعلام های صادره برای نقل و انتقال و بانک و ادارات و ...  -1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده های تخلفات قبلی  -0

 بر اساس سوابق استعلام های صادره برای نقل و انتقال و بانک و ادارات و ...  -9

 ر اساس نقشه وضع موجود طرح تفضيلی ب -11

 ادله لازم نظر کارشناس رسمی ذيصلاح لازم الاجرا می باشد. فقدان در صورت -11

 4ماده                                                                             

 (2128ماشین آلات شهرداری از بابت خدمات )  دفن اموات و هزینه

 الف : 

هزينه کرد برای هر  1396)هزينه کرد واقعی برای گورستان در سال  ريال 111/111/5هزينه دفن اموات  -1

 (  می باشد .ريال  111/111/9نفر متوفی 

 ريال خواهد بود .         111/111/51 نيستندساکن شريفيه  که هزينه دفن متوفيانی -2

کميته امداد پوشش تحت  ) به تشخيص کارشناس شهرداری ( و افراد هزينه کفن و دفن افراد بی بضاعت -3

 بهزيستی رايگان می باشد .  انامام )ره( و مددجوي

 کفن و دفن پدر،مادر،همسر و فرزند شهيد رايگان می باشد.هزينه  -0

 ريال  15,111ريال برگشت  01,111خارج از شهرهر کيلومتر  هزينه آمبولانس جهت حمل متوفی -5

 ريال 511,111هزينه آمبولانس جهت حمل متوفی داخل شهر  -6
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هزينه دفن متوفيانی که ساکن شهر شريفيه نيستند ولی بستگان درجه يک آنها ساکن شريفيه هستند  -1

 ريال خواهد بود. 111/111/1قيمت تمام شده 

 ريال 511,111سردخانه بابت هر روز  -0

 ارزش افزوده تعلق ميگيرد. %9به مبالغ فوق 

الزامی است در غير اين صورت  1ارائه اسناد مثبته سکونت متوفی در شريفيه برای برخورداری از مزايای بند  تبصره :

 خواهد بود .  2مشمول بند 

 ( 0113ب: هزینه ماشین آلات سنگین شهرداری )

 ريال   111/111/6بيل مکانيکی هر ساعت  -1

 ريال  111/111/6باب کت هر ساعت  -2

 ريال 111/111/3کاميون هر ساعت  -3

 از زمان حرکت محاسبه می گردد.ساعت و  3خارج از محدوده خدماتی حداقل ماشين آلات  کرايه هزينه

 

 5ماده

جرائم حاصل از هزینه ابطال تمبر و هزینه دادرسی چك های برگشتی قبل از صدور و رای 

 (6224دادگستری)

چک های برگشتی قبل از صدور و جرائم حاصل از هزینه ابطال تمبر و هزینه دادرسی  6210

 رای دادگستری

 بر اساس گزارش هزینه واحد حقوقی

  ریال 411،111 هزینه تشکیل پرونده چک های برگشتی و هزینه آژانس و استرداد چک ها 

ریال 3111611 هزینه های رفت و آمد جهت پلمپ و فک پلمپ برای هر مرتبه   

  

 6ماده

 اسناد مناقصه درآمد ناشی از فروش
 1,111,111 هزينه واگذاری اسناد مناقصه 6216

 511,111 مزايدههزينه واگذاری اسناد  

                                                       



 
 

47 
 مصطفی غفوری                                                                                                                                          محمد حسن علویری                      سید  تقی فلاح امینی                                                                                                                                    

 شهرستان البرز فرمانداری   سرپرست                                                                                                                     شریفیه            شهر رئیس شورای اسلامی                                                         شریفیه                                                    شهردار                              

 7ماده 

 (112312) بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی

برابر قانون نبايد تا حداکثر يک سوم عرض معبر را بابت تخليه مصالح ساختمانی در مجاورت زمين مالک که  -1

روز برای ساير معابر از طرف  15روز برای خيابان های اصلی و به مدت  11اشغال کند و از روز تخليه به مدت 

يات مهلت انتقال مصالح به داخل ملک داده می شود و در صورت عدم تخليه در موعد مقرر ئشهرداری با نظارت اجرا

 ود . شريال جريمه دريافت  35،111به ازای هر متر مربع از فضای اشغال شده معابر روزانه 

 ريال  111/511/2هزينه تخليه نخاله های ساختمانی در اراضی محدوده و حريم شهر توسط خودروهای متخلف -2

هزينه تخليه و عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی در معابر شهری حاصل از تعميرات ساختمان به ازای هر -3

 ريال  111/511/1سرويس خاور 

 8ماده 

 (6292تخلفات شهری و غرامت ها)سد معبر و غیره 

 ريال 111/111/1جريمه وانت بارهای مزاحم سطح شهر هر مورد مبلغ -1

 ريال  111/111/1هزينه سد معبر و مزاحمت وانت بارهای دوره گرد شهری -2

 ريال 111/611بهای استفاده از دوربين های مدار بسته سطح شهر 

 9ماده 

 اظهار نظر كارشناسی درباره :

 "حاقات بعدی لبا اصلاحات و ا 1334قانون شهرداری مصوب  77طرح اصلاح ماده  "

به کميسيونی مرکب از نماينده وزارت کشور و  بابت عوارض و بهای خدمات مودی و شهرداریالف : رفع اختلاف بين 

. بدهی هايی که طبق ود و رای کميسيون مزبور قطعی استشهر ارجاع می ش –شوراینماينده دادگستری و نماينده 

 رای اين کميسيون تشخيص داده  شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول است . 
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ه وسيله اداره ثبت کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا ب تهايی که طبق تصميما ب: بدهی

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری  . قابل وصول است

 مبادرت کند . 

             قانون 11تصميمات کميسيون موضوع ماده : در مورد عوارض شهر ، مرجع رسيدگی به اعتراض از  تبصره

 شهرداری ها ، ديوان عدالت اداری است . 

عوارض : مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقيقی و حقوقی مطابق اختيارات قانونی برای تامين مخارج عام و 

حلی ( پس از تصويب توسط خاص و يا اعمال سياست های تشويقی يا بازدارنده اخذ می نمايد . اين عوارض ) م

 شورای اسلامی شهر وفق قوانين و مقررات موضوعه ، اعلام عمومی می شوند. 

بهای خدمات شهری : وجوهی است که شهرداری در قبال ارائه برخی خدمات و متناسب با ميزان استفاده از آن با 

  تصويب شورای اسلامی شهر از استفاده کنندگان خدمات شهری وصول می کند .

قانون شهرداری و جلوگيری از  11قانونگذار به منظور جلوگيری از نقض مقررات در رسيدگی کميسيون موضوع ماده 

تضييع حق شهروندان و اشخاص حقيقی و حقوقی حقوق خصوصی ، تصميمات قطعی کميسيون يادشده را منحصرا 

 –قانون ديوان عدالت اداری  13ماده  2بند  از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ) از حيث شکلی ( طی

قابل شکايت در ديوان اعلام کرده است . به عبارت ديگر رسيدگی ماهيتی به  و اصالحات بعدی 1305مصوب 

قانون  11اعتراضات و اختلافات راجع به عوارض شهرداری منحصرا در صلاحيت ذاتی کميسيون موضوع ماده 

  شهرداری است و رسيدگی شکلی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ، آن را ابراز می کند .

قانون  11در خصوص رسيدگی ديوان عدالت اداری نسبت به آرای صادرشده از سوی کميسيون های موضوع ماده 

شهرداری بايد به اين نکته اشاره کرد که بر اساس آرای وحدت رويه ديوان عدالت اداری ، صرفا اشخاص حقيقی و 

عدالت اداری دارند و اشخاص حقوقی  حقوقی حقوق خصوصی حق شکايت و تجديد نظر خواهی و مراجعه به ديوان

حقوق عمومی حق طرح شکايت و تجديد نظر خواهی نسبت به آرای صادر شده از سوی مراجع شبه قضايی و اداری 

هيئت عمومی  22/3/06مورخ  699. با وجود اين بر اساس رای وحدت رويه شماره داری را ندارنددر ديوان عدالت ا

حقوق عمومی حق مراجعه به دادگاه های دادگستری را جهت طرح شکايت از ديوان عالی کشور اشخاص حقوقی 

 آرای اين گونه مراجع شبه قضايی و اداری دارند . 
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  1421 سال شریفیه شهرداری صنفی عوارض تعرفه 

 سال مصوب

1011 

پیشنهادی 

 1011سال

 سال عوارض

ح   1011
شر

 

ف
ردی

 

 1 مجالس و مراسم برگزاری محل  رستورانها 2,395,111 11,111,111 11,111,111

 2 غذاخوری سالن و وچلوخورشتی چلوکبابی 2,395,111 0,111,111 0,111,111

 3 گرم سردو خوراك و فروشی اغذیه 030,111 3,111,111 3,111,111

 0 بستنی و شیرینی فروش قنادی، کافه 110,111 3,111,111 3,111,111

 4 گیری آبمیوه 110,111 3,111,111 3,111,111

 6 فروشیها بستنی و تریا کافه 110,111 3,111,111 3,111,111

 7 کالباس و سوسیس فروشی عمده و توزیع مراکز 030,111 3,111,111 3,111,111

 8 عطریات و بهداشتی و آرایشی لوازم جز فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 2 مو کاشت مؤسسات و مصنوعی گیسوی واردکنندگان و فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 11 آفتابی و طبی  عینکهای جزء فروشندگان 011,111 3,111,111 3,111,111

 11 روشنایی شمع انواع فروش صابون و پز صابون 011,111 2,111,111 2,111,111

 12 اتومبیل یدکی لوازم جزء فروشندگان 030,111 5,111,111 5,111,111

 13 اتومبیل شیشه فروشندگان 361,111 3,111,111 3,111,111

 10 موتورسیکلت فروشندگان 1,191,111 5,111,111 5,111,111

 14 دوچرخه فروشندگان 110,111 3,111,111 3,111,111

 16 مترمربع 111 وسعت تا اتومبیل فروش نمایشگاههای 2,390,111 15,111,111 15,111,111

 17 مترمربع 141 تا 111 اتومبیل فروش نمایشگاههای 2,013,111 10,111,111 10,111,111

 18 بالا به مترمربع 141 تاوسعت اتومبیل فروش نمایشگاههای 3,591,111 21,111,111 21,111,111

 12 نقلیه وسایل انواع لاستیک جزء فروشندگان 110,111 5,111,111 5,111,111

 21 کشی سیم ، الکتریگی لوازم جزء فروشندگان 011,111 3,111,111 3,111,111

 21 تصویری و صوتی لوازم فروشندگان 011,111 5,111,111 5,111,111

 22 یک یکی و نفتی و گاز سوز درجهالکترفروشندگان لوازم خانگی  1,616,111 5,111,111 5,111,111

 23 ماشینهای تحریر و نظایر آن فروشندگان انواع باطری ویژه ساعت و 011,111 2,111,111 2,111,111

 20 فروشندگان دوربینهای عکاسی فیلمبرداری پروژکتور و لوازم عکاسی 091,111 3,111,111 3,111,111
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 24 سوختی مواد وفروش دولتی و اختصاصی بنزین پمپ جایگاههای 3,591,111 11,111,111 11,111,111

 26 مازوت و گازوئیل مشعل نفت پیمانکاران 991,111 1,111,111 1,111,111

 27 جزیی بطور نفت فروش شعب 110,111 1,111,111 1,111,111

 28 سنگ ذغال و چوب ذغال فروشان عمده 011,111 1,511,111 1,511,111

 22 فروشی امانت و سمساری 016,111 2,111,111 2,111,111

 31 شیشه و پشم و اسفنجی کالاهای جزء فروشندگان 1,595,111 2,111,111 2,111,111

 31 آهک و گچ سیمان قبیل از ساختمانی مصالح فروشندگان 1,595,111 5,111,111 5,111,111

 32 ماشینی و فشاری آجرهای فروش دفاتر 091,111 3,111,111 3,111,111

 33 و قیرگونی و ماله قبیل از ساختمانی و بنایی وسایل فروشندگان 011,111 5,111,111 5,111,111

 30 گر شیشه و ایشیشه میزهای انواع فروشندگان 091,111 2,111,111 2,111,111

 34 رنگ انواع جزء فروشندگان 091,111 2,111,111 2,111,111

 36 برقی بادبزنهای ،هواکش حرارتی مشعلهای شوفاژ جزء فروشندگان 011,111 3,111,111 3,111,111

 37 پنجره و درب مانند ساختمان اسقاطی لوازم فروشندگان 110,111 0,111,111 0,111,111

 38 برداری ونقشه کشیونقشه مهندسی لوازم جزء فروشندگان 951,111 2,111,111 2,111,111

 32 گالوانیزه و فلزی هایولوله پروفیل و آهن جزء فروشندگان 110,111 5,111,111 5,111,111

 01 ( ساختمان اتصالات)بهداشتی ولوله قفل و دستگیره و لوله قبیل از ابزار جزء فروشندگان 591,111 3,111,111 3,111,111

 01 پولیکاو ، وفارسیت ایرانیت انواع جزء فروشندگان 591,111 3,111,111 3,111,111

 02 خشکبار جزء فروشندگان 591,111 2,111,111 2,111,111

 03 فروش جزء پز نبات آب 591,111 1,111,111 1,111,111

 00 آرد جزء فروشندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 04 بارتره و میوه میادین بارفروشان 1,555,111 3,111,111 3,111,111

 06 جزء فروشان میوه 591,111 2,111,111 2,111,111

 07 خواربار فروش عمده و غذایی مواد بنکداران 951,111 2,511,111 2,511,111

 08 بندی ماست و فروشی لبنیات 110,111 2,111,111 2,111,111

 02 مترمربع 01 تا خواربارفروشی 591,111 2,111,111 2,111,111

 41 فروش سقط و عطار 591,111 1,111,111 1,111,111

 41 حبوبات فروشندگان و علاف 591,111 1,511,111 1,511,111

 42 پروتئینی مواد فروشندگان 110,111 2,111,111 2,111,111
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 43 گوسفندی گوشت فروش قصابی 110,111 2,511,111 2,511,111

 40 گاوی گوشت فروش قصابی 110,111 2,511,111 2,511,111

 44 مرغ تخم و پرنده ماهی مرغ فروشندگان 110,111 2,511,111 2,511,111

 46 کاکائو و قهوه فروشندگان 361,111 1,111,111 1,111,111

 47 سنتی غذاهای پخت و ولبوفروشی فروشی آش پزی ،حلیم کبابی 011,111 2,511,111 2,511,111

 48 فروشی سیرابی و پزی کله 011,111 2,111,111 2,111,111

 42 جگرکی 011,111 2,111,111 2,111,111

 61 خارجه و داخله چای جزء فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 61 نوشابه توزیع و پخش انبار 951,111 3,111,111 3,111,111

 62 چایخانه و خانه قهوه 1,191,111 1,511,111 1,511,111

 63 فرنگی گوجه رب و سس ومرباجات ترشیجات جزء فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 60 دستی پارچه فروشی وعمده بنکدار 951,111 2,111,111 2,111,111

 64 بزازی و پارچه جزء فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 66 فروشی دوخته 011,111 1,111,111 1,111,111

 67 و هاکوپیان جامکو قبیل از لباس بزرگ فروشگاههای 110,111 5,111,111 5,111,111

 68 پوشاك فروشهای و بوتیک 011,111 2,511,111 2,511,111

 62 منگنه دکمه و دوزی سنگ ، فروشی دکمه 011,111 1,111,111 1,111,111

 71 خرازی مویی لایی زیپ نخ مانند خیاطی لوازم انواع فروشندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 71 پوشاك فروشان عمده 591,111 2,111,111 2,111,111

 72 پوشاك جزء فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 73 عروس لباس دهندگان کرایه و فروشندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 70 کرکره پرده و دیواری کاغذ کفپوش انواع و موکت جزء فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 74 ماشینی فرشهای جزء فروشندگان 661,111 3,111,111 3,111,111

 76 کرك و مو و پشم فروشان عمده 011,111 1,111,111 1,111,111

 77 کرك و مو و پشم جزء فروشندگان 361,111 1,111,111 1,111,111

 78 پنبه فروشان عمده 011,111 1,111,111 1,111,111

 72 پنبه فروشان جزء 361,111 1,111,111 1,111,111

 81 پشم و لحاف انواع حواله روتختی ، پتو جزء فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111
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 81 نظایر و زیرپوش انواع فروشندگان 591,111 1,111,111 1,111,111

 82 بان سایه و خیمه و چادر فروشندگان 016,111 2,111,111 2,111,111

 83 چرمی وسایل چمدان و کیف جزء وفروشندگان سراجان 361,111 2,111,111 2,111,111

 80 سازان پستایی و چرم جزء فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 84 کیف و ماشینی کفش فروشندگان 011,111 2,511,111 2,511,111

 86 کیف و دوز دست کفش فروشندگان 250,111 2,511,111 2,511,111

 87 بافت دست فرش فروشندگان 110,111 3,111,111 3,111,111

 88 تریکو کشباف کالای جزء فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 82 پرس و تترون قبیل از شیمیایی الیاف جزء فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 21 بافی حصیر و فروشی حصیر 011,111 1,111,111 1,111,111

 21 ورزشی لوازم و البسه فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 22 چتایی گونی جزء فروشندگان 011,111 511,111 511,111

 23 آلات چینی و بلور جزء فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 20 کادویی و لوکس اجناس فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 24 دودهنه تا خانگی مبلمان فروشندگان 110,111 0,111,111 0,111,111

 26 دودهنه از بیش خانگی مبلمان فروشندگان 951,111 0,511,111 0,511,111

 27 دودهنه تا لوستر نمایشگاههای 110,111 2,111,111 2,111,111

 28 دهنه دو از بیش لوستر نمایشگاههای 030,111 2,511,111 2,511,111

 22 فروش آیینه 300,111 1,111,111 1,111,111

 111 فروشی جواهر و طلا 1,120,111 5,111,111 5,111,111

 111 دستی صنایع مینیاتورو کاری، نسبت ، کاری خاتم فروشگاه 300,111 1,511,111 1,511,111

 112 دستی صنایع مجتمع فروشگاههای 011,111 1,111,111 1,111,111

 113 فروشی فیروزه و عقیق 300,111 1,511,111 1,511,111

 110 فروشی عتیقه 300,111 1,511,111 1,511,111

 114 سفالین لوازم و ظروف فروشندگان 300,111 1,111,111 1,111,111

 116 مصنوعی و زینتی هایدرختچه و طبیعی گلهای فروشندگان 011,111 3,111,111 3,111,111

 117 آکواریوم فروشندگان و تزئینی ماهیهای دهندگان پرورش 300,111 1,111,111 1,111,111

 118 وهنری نقاشی های گالری و تابلوفروش 361,111 1,111,111 1,111,111
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 112 ساعت فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 111 بازی اسباب فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 111 نظامی وعلایم پرچم یراق فروشندگان 361,111 1,111,111 1,111,111

 112 اتومبیل دوم دست لوازم وفروشندگان اوراقچی 361,111 2,111,111 2,111,111

 113 سیکلت موتور یدکی لوازم فروش 511,111 1,511,111 1,511,111

 110 کتابفروشیها 361,111 1,511,111 1,511,111

 114 کاغذ انواع فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 116 وپوستر التحریر لوازم فروشندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 117 آلومینیومی و رویی ظروف فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 118 پزیخوراك سماوروچراغ فروشندگان 520,111 3,111,111 3,111,111

 112 ملامین و پلاستیکی وسایل و ظروف جزء فروشندگان 520,111 2,511,111 2,511,111

 121 (مبلمان جزء به)  چوبی و فلزی مصنوعات جزء فروشندگان 590,111 1,511,111 1,511,111

 121 زیراکس فتوکپی تحریر حساب ماشین جزء فروشندگان 590,111 1,511,111 1,511,111

 122 الوار و چوب جزء فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 123 آتشنشانی و ایمنی وسایل جزء فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 120 ...وتراشکمپرسورماشینموتورجوش مانند ابزارصنعتی انواع فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 124 بزرگ ترازوهای و باسکول فروشندگان 590,111 2,111,111 2,111,111

 126 دار عقربه و بزرگ ترازوهای جوش قهوه فروشندگان 590,111 2,111,111 2,111,111

 127 وصنعتی خانگی خیاطی چرخهای وانواع بافتنی ماشینهای جزء فروشندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 128 مارکتها سوپر 1,136,111 2,511,111 2,511,111

 122 فروش قناری و پرنده 206,111 1,511,111 1,511,111

 131 دستی پرندگان قفس انواع فروشندگان 206,111 2,511,111 2,511,111

 131 کاغذی دستمالهای انواع فروشان عمده 361,111 1,511,111 1,511,111

 132 دهنه دو تا کودك مبلمان و البسه نمایشگاههای 011,111 2,511,111 2,511,111

 133 اضافی هردهنه برای دودهنه از بیش با مبلمان و البسه نمایشگاههای 590,111 3,111,111 3,111,111

 130 طبقه یک از بیش اضافی هرطبقه برای مبلمان و البسه نمایشگاههای 590,111 1,111,111 1,111,111

 134 علوفه دام و طیور خوراك فروشان عمده 011,111 2,111,111 2,111,111

 136 برنج فروشندگان 520,111 2,111,111 2,111,111
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 137 فروش سبزی 011,111 1,511,111 1,511,111

 138 فروش عسل 011,111 1,511,111 1,511,111

 132 باغی ووسایل وحیوانی نباتی آفات سموم فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 101 ساخته پیش بریهای گچ فروشندگان 011,111 1,511,111 1,511,111

 101 ساخته پیش درهای فروشندگان 590,111 2,111,111 2,111,111

 102 ساختمان فروشان سنگ 550,111 5,111,111 5,111,111

 103 نوارکاست وتکثیرکنندگان فروشندگان 361,111 1,511,111 1,511,111

 100 دارویی گیاه فروشندگان 361,111 1,511,111 1,511,111

 104 وپیلت نبشی آهن خرده فروش 110,111 5,111,111 5,111,111

 106 آلومینیوم فروش 030,111 3,111,111 3,111,111

 107 سنگین آهن ورق انواع فروش 110,111 5,111,111 5,111,111

 108 سبک آهن ورق انواع فروش 110,111 0,111,111 0,111,111

 102 و،اره غربال انواع ساخت و فروش 011,111 2,111,111 2,111,111

 141 کشاورزی لوازم و شیردوش فروش 011,111 3,111,111 3,111,111

 141 اتومبیل تزئینات فروش 016,111 3,111,111 3,111,111

 142 صنعتی برق لوازم فروش 016,111 3,111,111 3,111,111

 143 وخانگی برقی لوازم یدکی قطعات فروش 016,111 2,111,111 2,111,111

 140 برودتی و حرارتی  هایسیستم فروش و خدمات 016,111 2,111,111 2,111,111

 144 افزاری وسخت افزاری نرم خدمات فروش 361,111 1,511,111 1,511,111

 146 الکترونیک یدکی لوازم و قطعات فروش 361,111 1,511,111 1,511,111

 147 کامپیوتر بازیهای و وسایل فروش 016,111 1,111,111 1,111,111

 148 موبایل و تلفن فروش 110,111 1,511,111 1,511,111

 142 لایی سه و فیبر تخته فروش 361,111 2,111,111 2,111,111

 161 سکوریت شیشه فروش و نصب 016,111 2,111,111 2,111,111

 161 دندانپزشکی و پزشکی تجهیزات فروش 520,111 2,111,111 2,111,111

 162 آماده رختخواب و تشک فروش 011,111 2,511,111 2,511,111

 163 ماشین صندلی روکش فروش 016,111 2,511,111 2,511,111

 160 وجراید مطبوعات فروش 206,111 1,111,111 1,111,111
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 164 پیتزا فروش 591,111 1,511,111 1,511,111

 166 بروستد جوجه فروش 011,111 1,511,111 1,511,111

 167 موسیقی آلات فروش 110,111 1,111,111 1,111,111

 168 مصرف یکبار ظروف فروش 016,111 1,511,111 1,511,111

 162 اتومبیل دوم دست لوازم فروشندگان و اوراقچی 206,111 2,111,111 2,111,111

 171 نقلیه وسایل لاستیک انواع جزء فروشندگان 030,111 3,111,111 3,111,111

 171 کار ملیله ساز نقره فروش نقره 361,111 2,111,111 2,111,111

 172 سنتی موسیقی لوازم فروشندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 173 ایزوگام و کیف چتایی کتانی گونی جزء فروشندگان 361,111 2,111,111 2,111,111

 170 شیمیایی ومواد پلاستیک اولیه مواد فروش 361,111 1,111,111 1,111,111

 174 بلوك وتیرچه وکاشی موزائیک فروشندگان و تولید 1,291,111 3,111,111 3,111,111

 176 پارکینگها و توقفگاهها 591,111 3,1113111 3,111,111

 177 پذیرایی و عروسی های سالن و سرویسها سلف 2,595,111 11,111,111 11,111,111

 178 مردانه آرایشگاههای 361,111 1,511,111 1,511,111

 172 زنانه آرایشگاههای 011,111 1,511,111 1,511,111

 181 ( بار وانت) شهری بارکشهای دفاتر 991,111 2,111,111 2,111,111

 181 عایقکاری ، کاری ایزوله ، چاه تخلیه ، بازکنی لوله مانند منزل خدماتی مؤسسات 361,111 1,511,111 1,511,111

 182 فیلم ظهور و عکاسی هایآتیله فیلمبرداری، استودیوهای 011,111 1,511,111 1,511,111

 183 هامسافرخانه 1,616,111 1,111,111 1,111,111

 180 هاگرمابه 110,111 011,111 011,111

 184 پذیرایی وسایل و ظروف دهندگان کرایه 006,111 2,111,111 2,111,111

 186 چراغ ، پنکه ، بلندگو نظیر برقی وسایل دهندگان کرایه 031,111 2,111,111 2,111,111

 187 املاك مشاور و معاملاتی بنگاههای 991,111 5,111,111 5,111,111

 188 کاران جرثقیل 1,291,111 1,511,111 1,511,111

 182 ساختمان نقاش 591,111 1,111,111 1,111,111

 121 انتشاراتی مؤسسات 1,291,111 1,311,111 1,311,111

 121 تجاری هایآگهی و تبلیغاتی مؤسسه 011,111 011,111 011,111

 122 دارالتحریر ، دارالترجمه 361,111 361,111 361,111
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 123 ها سردخانه 110,111 1,111,111 1,111,111

 120 بازرگانی کالاهای انبار 110,111 5,111,111 5,111,111

 124 عمیق نیمه و عمیق چاههای حفاری مؤسسات 1,595,111 2,111,111 2,111,111

 126 گاز پرکنی سیلندر شرکتهای عوارض 3,591,111 5,111,111 5,111,111

 127 دارانباسکول عوارض 011,111 1,111,111 1,111,111

 128 گاز پخش و توزیع های نمایندگی 011,111 1,511,111 1,511,111

 122 دام فروش محل کاروانسراهای 110,111 1,111,111 1,111,111

 211 قالی کشی نقشه 361,111 361,111 361,111

 211 کاری آسفالت دفتر و سیار آسفالتکاران 361,111 3,111,111 3,111,111

 212 خودرو شویندگان ، کارواش 110,111 5,111,111 5,111,111

 213 شویی قالی ، فرش شویندگان 110,111 5,111,111 5,111,111

 210 اندازی راه و نصب کامپیوتری خدمات ارائه 110,111 1,511,111 1,511,111

 214 افزاری سخت و افزاری نرم خدمات فروش 011,111 1,111,111 1,111,111

 216 دور راه تلفن اینترنتی خدمات 110,111 1,111,111 1,111,111

 217 اینترنت خدمات 110,111 1,111,111 1,111,111

 218 دور راه تلفن و اینترنت لوازم خدمات 110,111 1,111,111 1,111,111

 212 مخابراتی دور راه تلفن خدمات 110,111 1,111,111 1,111,111

 211 اکو ـ موسیقی آلات کرایه خدمات 011,111 1,511,111 1,511,111

 211 فلزی داربست نصب 361,111 2,111,111 2,111,111

 212 کاری آسفالت 361,111 2,111,111 2,111,111

 213 نظافتی خدمات 361,111 1,111,111 1,111,111

 210 خشکشویی ـ لباسشویی 361,111 1,511,111 1,511,111

 214 قالیشویی کارگاههای 591,111 2,111,111 2,111,111

 216 خطاط و نقاش ، نویس تابلو 006,111 511,111 511,111

 217 کشی نقشه دفاتر 991,111 2,111,111 2,111,111

 218 عمومی پزشکان مطب 110,111 2,111,111 2,111,111

 212 تخصص پزشکان مطب 951,111 2,111,111 2,111,111

 221 زیبایی و پلاستیک جراحی موسسات 110,111 2,111,111 2,111,111
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 221 آن نظایر و کاردیوگرافی ، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ، طبی های آزمایشگاه 951,111 2,111,111 2,111,111

 222 ها داروخانه 951,111 2,111,111 2,111,111

 223 روزی شبانه های داروخانه 951,111 2,111,111 2,111,111

 220 هوازی غیر فاضلاب تصفیه 011,111 2,111,111 2,111,111

 224 لودر و بیل پیمانکاری دفتر 991,111 3,111,111 3,111,111

 226 گیری آبغوره و آبمیوه 361,111 1,511,111 1,511,111

 227 خصوصی آمبولانس خدمات 011,111 1,511,111 1,511,111

 228 تلفنی تاکسی آژانس 991,111 1,511,111 1,511,111

 222 موتوری پیک 361,111 361,111 361,111

 231 کارگر 21 از کمتر با کوبی سنگ و بری سنگ کارگاههای 110,111 5,111,111 5,111,111

 231 آلومینیومی و آهنی ساز پنجره و درب آهنگران 110,111 2,111,111 2,111,111

 232 حلبی لوازم ، بشکه ، بخاری لوله کولر کانال سازندگان 011,111 2,111,111 2,111,111

 233 ماشینی نانوایی 111,111 2,111,111 2,111,111

 230 پزی سفید و سنتی هاینانوایی 1,191,111 2,111,111 2,111,111

 234 مردانه خیاطی 361,111 1,111,111 1,111,111

 236 زنانه خیاطی 361,111 1,111,111 1,111,111

 237 جواهرسازی و طلا کارگاه 110,111 3,111,111 3,111,111

 238 فروش پرده و دوز پرده 031,111 1,111,111 1,111,111

 232 قالبسازی و گری ریخته 591,111 2,111,111 2,111,111

 201 پلاستیک و نئون تابلوهای سازندگان 361,111 1,111,111 1,111,111

 201 سازی مدل – چوبی قالبهای سازندگان و خراطان 361,111 1,111,111 1,111,111

 202 سازی پلاك و لاستیکی مهر حکاکی 006,111 1,511,111 1,511,111

 203 چوبی بشکه و صندوق سازندگان و نجار و درودگر 006,111 1,511,111 1,511,111

 200 پلاستیکی و فلزی و چوبی از اعم دکورسازی 591,111 1,511,111 1,511,111

 204 قابساز و ساز آلبوم و صحاف 006,111 111,111 111,111

 206 چاپ و انتشاراتی مؤسسات 1,616,111 1,111,111 1,111,111

 207 زیراکس ، اوزالید نقشه چاپ مؤسسات 1,616,111 1,111,111 1,111,111

 208 شناسایی کارت ، گواهینامه ، پرسکاران ، فتوکپی 031,111 1,111,111 1,111,111
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 202 بری چوب کارگاه 110,111 3,111,111 3,111,111

 241 بافتنی و ژاکت انواع بافندگی 031,111 1,511,111 1,511,111

 241 قندی نان پزی خشکه 031,111 1,511,111 1,511,111

 242 کامپیوتری طریقه به عکاسی 011,111 1,511,111 1,511,111

 243 کامپیوتری عکس چاپ و ظهور 011,111 1,511,111 1,511,111

 240 سازی کرکره و سازی حلبی 031,111 2,111,111 2,111,111

 244 و کلنگ ، تیشه ، داس سنتی آهنگری 206,111 1,111,111 1,111,111

 246 بری واشر 206,111 1,511,111 1,511,111

 247 سازی جعبه و بری چوب 206,111 2,111,111 2,111,111

 248 خودرو هوای فیلتر تولید 062,111 2,111,111 2,111,111

 242 تریکو دوزندگی ، بافندگی 331,111 1,111,111 1,111,111

 261 ( کشبافت ) نخ کش بافندگی 331,111 1,111,111 1,111,111

 261 بافی قیطان 331,111 511,111 511,111

 262 غیره و جات ادویه کوبندگی 331,111 1,111,111 1,111,111

 263 فشارقوی شیلنگهای پرس 361,111 2,111,111 2,111,111

 260 صنعتی برق تابلوی ساخت 011,111 2,111,111 2,111,111

 264 سازی الک 206,111 1,111,111 1,111,111

 266 (  ساز پشتی)  فروش مخده و دوز مخده 206,111 1,111,111 1,111,111

 267 زن پنبه و دوز لحاف 206,111 1,511,111 1,511,111

 268 منسوجات رنگرزی 206,111 1,111,111 1,111,111

 262 فروشی حصیر و حصیربافی 206,111 1,111,111 1,111,111

 271 زینتی هایمجسمه فروشندگان و سازندگان 011,111 1,111,111 1,111,111

 271 سیمی های برس ساخت 206,111 1,111,111 1,111,111

 272 ای حلقه سازی فنر 206,111 511,111 511,111

 273 سازی گل 206,111 1,111,111 1,111,111

 270 فروش پوستین و دوز پوستین 206,111 1,111,111 1,111,111

 274 و ... ( سوخته ،روغن شیشهتفکیک ) به مواد هرگونه بازیافت 011,111 2,111,111 2,111,111

 276 برق تابلوی ،جعبه سازی کابینت 011,111 2,111,111 2,111,111
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 277 سازی بخاری 031,111 1,111,111 1,111,111

 278 فرقون ساخت 110,111 2,111,111 2,111,111

 272 کلمن و دستی یخدان ساخت 351,111 1,111,111 1,111,111

 281 رویگری و مسگری 206,111 1,511,111 1,511,111

 281 باری چرخ تولید 206,111 1,111,111 1,111,111

 282 دوچرخه قطعات تولید 011,111 1,511,111 1,511,111

 283 کامیون و اتومبیل فلزی اطاقسازی 591,111 2,111,111 2,111,111

 280 ترانس انواع ساخت 591,111 2,111,111 2,111,111

 284 موسیقی آلات تولید 011,111 1,111,111 1,111,111

 286 لوستر و نوری چراغ انواع ساخت 011,111 2,111,111 2,111,111

 287 دکور ، کودك خواب سرویس ، مبل کمد، تولیدی 1,135,111 3,111,111 3,111,111

 288 صندلی و میز تولیدی 111,111 2,111,111 2,111,111

 282 چوبی دستی صنایع تولید 206,111 2,111,111 2,111,111

 221 کامیون چوبی سازی اطاق 110,111 2,111,111 2,111,111

 221 کلاس فایبر تولید 110,111 2,111,111 2,111,111

 222 قبر سنگ ساخت 031,111 2,111,111 2,111,111

 223 موزاییک تولید 116,111 2,111,111 2,111,111

 220 موج ، جاجیم ، گلیم بافندگی 206,111 1,511,111 1,511,111

 224 ریسوگرافی 591,111 591,111 591,111

 226 دوزی پیراهن 206,111 1,111,111 1,111,111

 227 اتومبیل چادر دوزندگی 011,111 1,511,111 1,511,111

 228 بافی گرد 011,111 011,111 011,111

 222 شلوار و مانتو ، پوشاك تولید 011,111 2,111,111 2,111,111

 311 شلوار و کت دوخت 011,111 2,111,111 2,111,111

 311 تک شلوار دوخت 361,111 1,111,111 1,111,111

 312 کفش تولید 591,111 2,111,111 2,111,111

 313 گیوه و چاروق تولید 206,111 1,111,111 1,111,111

 310 ساك و کیف انواع تولید 110,111 2,111,111 2,111,111
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 314 سراجی تولید 206,111 206,111 206,111

 316 مقوایی جعبه تولید 361,111 1,111,111 1,111,111

 317 زونکن و دفترچه تولید 361,111 1,111,111 1,111,111

 318 نایلون و کاغذی پاکت تولیدانواع 361,111 1,111,111 1,111,111

 312 کاغذی ضایعات بازیافت 206,111 1,111,111 1,111,111

 311 دامی های نهاده و کنسانتره تولید 591,111 1,511,111 1,511,111

 311 عروس لباس تولید 591,111 1,111,111 1,111,111

 312 پوشه گیره تولید 206,111 1,111,111 1,111,111

 313 آنتن تولید 011,111 1,111,111 1,111,111

 310 الکترونیک قطعات تولید 011,111 1,111,111 1,111,111

 314 عروسک تولید 361,111 1,111,111 1,111,111

 316 نظامی لباس 361,111 1,111,111 1,111,111

 317 ( پلاستیک تزریقات )پلاستیکی مصنوعات تولید 591,111 1,111,111 1,111,111

 318 قیر تولید 951,111 2,111,111 2,111,111

 312 توربافی 361,111 2,111,111 2,111,111

 321 اره انواع فروش و ساخت 206,111 1,111,111 1,111,111

 321 رادیولوژی و عکس مصرفی مواد از نقره بازیافت 206,111 1,111,111 1,111,111

 322 طبی تشک تولید 511,111 1,511,111 1,511,111

 323 پزی بلوك 951,111 2,111,111 2,111,111

 320 آهنی سازی تابلو 361,111 2,111,111 2,111,111

 324 سازی قطعه 031,111 2,111,111 2,111,111

 326 الکترواستاتیک روش به آلومینیومی شمش تولید و کاری رنگ 206,111 2,111,111 2,111,111

 327 ها اتوسرویس و تعمیرگاهها 110,111 2,111,111 2,111,111

 328 تصویری و صوتی ،وسایل تلویزیون رادیوو تعمیرکاران 361,111 1,511,111 1,511,111

 322 آن نظایر و فریزر ، ،یخچال کولر،آبگرمکن تعمیرکاران 361,111 1,511,111 1,511,111

 331 آب پمپ ترانسفورماتور، الکتروموتور، کاران تعمیر 361,111 1,511,111 1,511,111

 331 الکترونیک و معمولی های تلفن تعمیرکاران 361,111 1,111,111 1,111,111

 332 فتوکپی دستگاههای و تحریر و حساب ماشینهای کاران تعمیر 361,111 1,511,111 1,511,111
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 333 خودنویس قلم و ساعت تعمیرکاران 206,111 511,111 511,111

 330 آن نظایر و بخاری و مانندآبگرمکن خانگی سوز نفت لوازم تعمیرکاران 361,111 1,111,111 1,111,111

 334 گازسوز وسایل کاران تعمیر 361,111 1,111,111 1,111,111

 336 گاز و ازآب اعم ساختمان کشی لوله 361,111 1,511,111 1,511,111

 337 فیلمبرداری و عکاسی مدرن وسایل تعمیرکاران 591,111 1,111,111 1,111,111

 338 دوچرخه و سیکلت موتور کاران تعمیر 011,111 1,511,111 1,511,111

 332 آب درجه شمارو کیلومتر ، آمپر کاران تعمیر 361,111 1,111,111 1,111,111

 301 صافکاری و ساز اگزوز و ساز رادیاتور ساز، گلگیر 361,111 1,511,111 1,511,111

 301 سنگین آلات ماشین مکانیک 591,111 2,111,111 2,111,111

 302 اتومبیل و سبک آلات ماشین مکانیک 011,111 2,111,111 2,111,111

 303 ( ساز جلوبندی )اتومبیل آهنگر 591,111 2,111,111 2,111,111

 300 اتومبیل نقاش 591,111 2,111,111 2,111,111

 304 اتومبیل کش سیم و فروش باطری و ساز باطری 011,111 1,511,111 1,511,111

 306 فرمان تنظیم و چرخ وبالانس پنچرگیری و آپاراتی و روغن تعویض 591,111 1,511,111 1,511,111

 307 اتومبیل ساز فنر کمک 011,111 1,511,111 1,511,111

 308 اتومبیل تودوزی و دوز تشک 011,111 1,511,111 1,511,111

 302 اتومبیل کوبی لنت 011,111 1,111,111 1,111,111

 341 فلزات و اتومبیل تراشکاری 110,111 1,511,111 1,511,111

 341 تانکرفروشان و سازان تانکر 110,111 3,111,111 3,111,111

 342 اتومبیل ضبط رادیو کاران تعمیر 011,111 1,511,111 1,511,111

 343 منازل و اتومبیل قفل کار تعمیر و ساز کلید 006,111 1,511,111 1,511,111

 340 برقکار و کش سیم 011,111 1,111,111 1,111,111

 344 فرش رفوگران و تعمیرکاران 151,111 1,111,111 1,111,111

 346 ها اکسی و کفش کاران تعمیر 151,111 011,111 011,111

 347 سنتی موسیقی وسایل تعمرکنندگان 151,111 511,111 511,111

 .348 ورشو و کرم و نیکل آب قبیل از فلزات آبکاران 361,111 1,111,111 1,111,111

 342 ن پرسکارا و اتومبیل سازان سپر 031,111 1,111,111 1,111,111

 361 کاربیت جوشکاری 361,111 1,111,111 1,111,111
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 361 کرکره پرده کاران تعمیر 206,111 1,111,111 1,111,111

 362 گازوییل پمپ تعمیرکاران 206,111 1,111,111 1,111,111

 363 جک تعمیرات 011,111 1,111,111 1,111,111

 360 آن نظایر و جوش موتور تعمیرات 361,111 1,511,111 1,511,111

 364 بافندگی و خیاطی چرخهای فروش و تعمیرات 361,111 1,511,111 1,511,111

 366 بالا به کیلووات 4 دیزلی موتورهای برقی لوازم تعمیر 361,111 1,511,111 1,511,111

 367 سبک خانگی برقی لوازم تعمیر 361,111 1,111,111 1,111,111

 368 سنگین برقی لوازم تعمیر 011,111 1,111,111 1,111,111

 362 شوفاژ تأسیسات خدمات 361,111 1,111,111 1,111,111

 371 اصلاح ماشین انواع و  سمعک تعمیر 151,111 511,111 511,111

 371 فلزات کاری پرداخت 206,111 1,111,111 1,111,111

 372 موتور تنظیم و آپ تون 591,111 1,511,111 1,511,111

 373 صنعتی آلات ماشین تعمیر 110,111 1,511,111 1,511,111

 370 فلزی اسکلت جوشکاری 110,111 1,511,111 1,511,111

 374 دیزلی پمپهای موتور و تراکتور تعمیر 011,111 1,511,111 1,511,111

 376 سمپاشی ، برق موتور  کشاورزی آلات ماشین تعمیر 011,111 1,511,111 1,511,111

 377 سنگین و سبک کلاچ صفحه و دیسک تعمیر 031,111 2,111,111 2,111,111

 378 سیکلت موتور یدکی قطعات و صافکاری 031,111 1,111,111 1,111,111

 372 غیره و آلومینیوم و چدنی سرسیلندر جوشکاری 361,111 1,111,111 1,111,111

 381 سنگین اتومبیلهای صافکاری 110,111 2,111,111 2,111,111

 381 کشاورزی آلات ماشین جوشکاری 031,111 1,111,111 1,111,111

 382 سنگین های اتومبیل آهنگری و جوشکاری 591,111 1,511,111 1,511,111

 383 الکترونیکی برقی لوازم تعمیر 011,111 1,111,111 1,111,111

 380 وموبایل ارتباطی دستگاههای و سیم بی های تلفن تعمیر 011,111 111,111 111,111

 384 اداری ماشینهای و فاکس تعمیر 361,111 111,111 111,111

 386 ضایعات پرس 591,111 3,111,111 3,111,111

 387 یخچال رنگ و کاران فرنگی 361,111 361,111 361,111

 388 دوم دست طلای فروش 063,111 2,111,111 2,111,111
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 382 فلزی ای کوره رنگ 361,111 1,511,111 1,511,111

 321 نشانی آتش و هوا های کپسول شارژ و کار لباس فروش 361,111 1,511,111 1,511,111

 321 موتور روغن فروش 031,111 2,111,111 2,111,111

 322 کمد و فلزی ، چوبی ، اداری لوازم فروش 591,111 2,111,111 2,111,111

 323 ویترینی یخچالهای فروش 591,111 1,511,111 1,511,111

 320 شیشه فروشی کلی 591,111 1,511,111 1,511,111

 324 دارویی – دامپزشکی لوازم فروش 031,111 1,511,111 1,511,111

 326 نایلون و مشمع فروش 361,111 1,111,111 1,111,111

 327 فاستونی فروش 361,111 361,111 361,111

 328 بهداشتی لوازم و مواد فروش 520,111 1,511,111 1,511,111

 322 منزل تزئینات و لوازم فروش 396,111 1,511,111 1,511,111

 011 کوبلن فروش 151,111 211,111 211,111

 011 جو و گندم فروشی عمده 011,111 1,511,111 1,511,111

 012 دام خوراك فروشی عمده 110,111 1,511,111 1,511,111

 013 نمک فروشی عمده 206,111 1,111,111 1,111,111

 010 پزی لوبیا و عدس 591,111 1,111,111 1,111,111

 014 دنبه و پیه فروش 206,111 1,111,111 1,111,111

 016 روده و پوست فروش 206,111 1,511,111 1,511,111

 017 دامی خام آلایش فروش 206,111 1,511,111 1,511,111

 018 سوخاری مرغ فروش 591,111 1,111,111 1,111,111

 012 زغالی برگر فروش 110,111 1,111,111 1,111,111

 011 قنادی وسایل فروش 110,111 1,111,111 1,111,111

 011 نمد کاسه و بلبرینگ فروش 011,111 1,111,111 1,111,111

 012 فانتزی نان فروش 591,111 1,511,111 1,511,111

 013 چوبی خام مواد فروش 016,111 1,511,111 1,511,111

 010 نوزاد سیسمونی 011,111 1,111,111 1,111,111

 014 (پیلت – آهن تیر )ساختمانی آلات آهن فروش 2,590,111 5,111,111 5,111,111

 CNG 016 امکانات نصب 591,111 1,111,111 1,111,111
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 017 حفاظتی های سیستم نصب 011,111 611,111 611,111

 018 فرهنگی محصولات عرضه 361,111 011,111 011,111

 012 ژهفرفو ساخت 011,111 1,111,111 1,111,111

 LPG 021 وCNG گاز نصب 1,190,111 1,511,111 1,511,111

 021 خانگی لوازم فروش 110,111 2,111,111 2,111,111

 022 سوز گاز خودروهای تعمیر 011,111 1,111,111 1,111,111

 023 جات بدلی انواع فروش 361,111 011,111 011,111

 020 منجمد مرغ و گوشت فروش 591,111 1,111,111 1,111,111

 024 ای رایانه غیر و ای رایانه بازیهای 361,111 011,111 011,111

 026 پزی سمنو 062,111 062,111 062,111

 027 غذایی مواد بندی بسته 062,111 2,111,111 2,111,111

 028 جات ادویه بندی بسته 062,111 1,111,111 1,111,111

 022 مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری 1,111,111 2,111,111 2,111,111

 031 عوارض کسب از مطب پزشکان 1,111,111 2,111,111 2,111,111

 031 اسناد رسمی(عوارض مشاغل)دفاتر  1,111,111 2,111,111 2,111,111

خصوصی و صندوقهای قرض  ,عوارض کسب و پیشه بانک های دولتی 1,111,111 2,111,111 2,111,111

  الحسنه و موسسات مالی و اعتباری

032 

 

 طبق آخرين نرخ مصوبه سال جاری ميباشد. و پسماند توضيح اينکه مبنای محاسبه عوارض ساليانه صنفی
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 خدمات محلی شهرداری شریفیه تعرفه عوارض و بهای

قانون ماليات بر ارزش  51ماده  1اين تعرفه و دستورالعمل ها و آئين نامه های اجرايی آن در اجرای تبصره      

قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهای  11و ساير بندهای آن و ماده  11ماده  9،26،16، بندهای افزوده 

قانون شهرداری و  10و ماده  55ماده  26و اصلاحات بعدی آن ، بند  1315شهرداران مصوب اسلامی کشور و انتخاب 

طبق پيشنهاد نامه  صفحه 66و  تبصره 00ماده و 52بخش و جمعا در 2آيين نامه مالی شهرداری ها در  31ماده 

                مورخ                   شهرداری شريفيه در جلسه شماره                   مورخ                   شماره

 ورای اسلامی شهر شريفيه به تصويب رسيد . ش

قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بايستی کليه تشريفات تصويب  51ماده  1قانون شهرداری و تبصره  01در اجرای ماده 

هرداری اجرای مقررات قانون ش 51طی شود . طبق ماده  1011بهمن سال  15و تاييد و آگهی عمومی قبل از 

تصويب شورای اسلامی شهر رسيده ، پس از اعلام عمومی برای کليه ساکنين  شهرداری که جنبه عمومی دارد و به

  شهر لازم الاجرا خواهد بود . 

 

 

 

 سید تقی فلاح امینی                                                                                                                                                          

  شریفیه شهردار                                                                                                                                                              
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 مصطفی غفوری                                                                                                                                          محمد حسن علویری                      سید  تقی فلاح امینی                                                                                                                                    

 شهرستان البرز فرمانداری   سرپرست                                                                                                                     شریفیه            شهر رئیس شورای اسلامی                                                         شریفیه                                                    شهردار                              

 

 تعرفه عوارض محلی شهرداری شریفیهتصویب نامه 

 

مورخ                                    تعرفه عوارض محلی و هزينه خدمات و جرائم شهرداری شريفيه بنابه پيشنهاد نامه شماره  

بخش  در دو                 ورخ م              دفتر شورا ، در جلسه شماره               شهرداری و به شماره    

 صفحه به تصويب رسيد .  66در اتبصره و جمع 00ماده و  52در او جمع

  

 

 شریفیهشهر  اسلامی هر شورایم                                     

 

 

 

 

در مورخ .................. تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری ................... که در جلسه 

 ..... تبصره و جمعا در ....... صفحه به تصویب شورای..... در........ ماده و....................... مورخ .........شماره 

بهمن  14............ تایید می شود که شهرداری باید تا .......... مورخ .............شهر رسیده به شماره .. اسلامی

 . اول سال بعد قابل اجرا خواهد بودسال جاری نسبت به انتشار آگهی عمومی اقدام و از 

 

 ءمهر و امضا                                                                                                                               

 شهرستان البرز فرماندار                                                                                                                                                                     

 


